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Báo cáo này tổng hợp các nội dung tham luận, thảo luận và khuyến nghị chính liên quan 

đến việc xây dựng và phát triển hệ thống giám sát – đánh giá quá trình và hiệu quả thực 

hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam. Đây là kết quả của hội thảo 

chính sách “Đánh giá hiệu quả thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng và sự tham gia của các 

bên liên quan tại địa phương” do Tổng cục Lâm nghiệp, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật 

Việt Nam và Liên minh Đất rừng cùng phối hợp tổ chức ngày 20 tháng 11 năm 2015 tại Hà Nội. 

Gần 100 đại biểu, đại diện cho Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng (Trung ương 

và cấp tỉnh), Chi cục kiểm lâm, Ban quản lý các vườn quốc gia, khu bảo tồn, công ty lâm nghiệp, 

đại diện chính quyền và cộng đồng địa phương, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc 

tế, nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan cùng các cơ quan báo chí đã tham dự hội thảo 

này. 

Một số khuyến nghị chính sách chính của hội thảo được tóm tắt như sau: 

 Dựa trên kết quả nghiên cứu, Liên minh Đất rừng (FORLAND) cần tiếp tục phối hợp với 

Quỹ BVPTR Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp để nghiên cứu xây dựng, thử nghiệm và đề 

xuất một hệ thống và hướng dẫn thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả, tác động của 

thực hiện chính sách chi trả DVMTR ở cấp địa phương; 

 Việc xây dựng khung nội dung đánh giá hiệu quả và tác động của chi trả DVMTR cần làm rõ 

và bám sát vai trò, ý nghĩa và nguyên tắc của chính sách này trong bối cảnh hiện tại như là 

một ví dụ điển hình của xã hội hóa nguồn lực BVPTR, thúc đẩy tái cơ cấu ngành lâm nghiệp 

và quản trị rừng ở Việt Nam; 

 Cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển hiểu biết về các sáng kiến về hợp tác công tư trong 

lĩnh vực BVPTR, lồng ghép chi trả DVMTR, REDD+ và các cơ chế tài chính khác nhằm tăng 

cường hiệu quả chính sách và thực tiễn về quản lý, bảo vệ rừng ở Việt Nam. 
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Danh mục từ viết tắt  

BĐKH  Biến đổi khí hậu 

BVPTR  Bảo vệ và phát triển rừng 

CCKL  Chi cục kiểm lâm 

CCLN  Chi cục lâm nghiệp 

CIFOR  Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế 

CORENARM Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý tài nguyên  

DVMTR Dịch vụ môi trường rừng 

KBT  Khu bảo tồn thiên nhiên 

KH-CN  Khoa học công nghệ 

KT-XH  Kinh tế - xã hội 

LHHVN  Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam 

NN-PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

QLBVR  Quản lý bảo vệ rừng 

PanNature Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

PPP  Sáng kiến đối tác công tư 

RĐD  Rừng đặc dụng 

REDD+  Sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng 

RPH  Rừng phòng hộ 

TCLN  Tổng cục Lâm nghiệp 

VQG  Vườn quốc gia 

UBND  Ủy ban nhân dân 
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GIỚI THIỆU   

Chương trình phối hợp hoạt động KH-CN 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 đồng/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 kinh 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 đến 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 công 

tác QLBVR nói chung tại địa phương. Bên cạnh đó, sự thiếu vắng của một hệ thống giám sát 

thực hiện và đánh giá 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 tác động của chi trả DVMTR 

chưa được nhận diện và đánh giá một cách đầy đủ.  

Để bàn 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 đánh giá thí điểm 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 thử nghiệm 
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bộ công cụ đánh giá độc lập hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR cấp địa phương mà PanNature 

đã phát triển trong thời gian qua.  

Nhóm nghiên cứu kỳ vọng 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 chính sách này tại cấp địa phương theo hướng minh bạch, 

công bằng và bền vững. Hội thảo cũng mong muốn mở ra một diễn đàn thảo luận rộng rãi hơn 

để xác định đúng vai trò của chi trả DVMTR cũng như khả năng gắn kết chính sách này với các 

sáng kiến lâm nghiệp khác 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 rừng, góp phần cải thiện quản trị rừng ở Việt Nam trong tương lai.   

Mục tiêu 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 bên liên 

quan; với kỳ vọng có thể được xem xét và lồng ghép nội dung này trong quá trình sửa đổi 

chính sách thực hiện chi trả DVMTR hiện nay theo hướng minh bạch, công bằng và bền vững ở 

Việt Nam.  Các mục tiêu cụ thể gồm có:  

 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. 

 

 

 



5 | T r a n g  

 

Chương trình hội thảo  

“Đánh  giá hiệu quả thực hiện Chi trả dịch vụ môi trường rừng và  

Sự tham gia của các bên liên quan tại địa phương”  

 

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 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  

12.00 – 13.30 Nghỉ ăn trưa 



6 | T r a n g  

 

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  

 

13.30 – 13.45 

 

Giới thiệu nội dung phiên buổi chiều  

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

   

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 
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PHẦN I - ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHI TRẢ DVMTR CẤP ĐỊA 

PHƯƠNG 

 

1. Phát biểu đề dẫn và khai mạc hội thảo  

TS. Nghiêm Vũ Khải, Phó chủ tịch LHHVN  

Nhấn mạnh tổ chức hội thảo này là thực hiện nội dung hợp tác KH-CN giữa LHHVN và TCLN, 

nhằm đóng góp cho quá trình vận động, sửa đổi chính sách chi trả DVMTR theo hướng công 

bằng, minh bạch và bền vững. TS. Khải cho rằng từ người dân đến cấp quản lý ở Việt Nam đều 

nhận thức được vai trò của rừng. Tuy nhiên, do nhận thức khác nhau, mà cách thức ứng xử với 

rừng trong thực tế cũng có nhiều khác biệt. Trải qua một quá trình lịch sử dài, đặc biệt từ sau 

khi hòa bình lập lại, Việt Nam phải đối mặt với tình trạng mất rừng và suy thoái rừng vô cùng 

nghiêm trọng. Sau nhiều nỗ lực, độ che phủ rừng hiện nay đã tăng lên đáng kể, đạt tỷ lệ gần 

45%. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới, nhất là trong 

bối cảnh thế giới đang chống chọi với tác động của BĐKH, mà một trong những nguyên nhận 

chính là hiện tượng mất rừng và suy thoái rừng.  

Bên cạnh mục tiêu tăng độ che phủ, đảm bảo người dân trong khu vực có rừng có thể sống 

bằng nghề rừng cũng là một mục tiêu xã hội quan trọng của các chính sách lâm nghiệp ở Việt 

Nam. Nhiều đánh giá đã chỉ ra rằng, tất cả các chính sách, kế hoạch ở cấp vĩ mô sẽ khó thực 

hiện trong thực tế nếu không giải quyết được mục tiêu xã hội kể trên.  Là chính sách mới với 

cách tiếp cận khác biệt, chi trả DVMTR đã và đang hướng tới cả hai mục tiêu này. Tuy nhiên, vì 

là mới, nên chính sách này cần được theo dõi, đánh giá để tiếp tục sửa đổi hoàn thiện hơn, 

nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong thực tế. Đây là lý do chính hội thảo này được tổ chức; 

đồng thời, cũng tạo cơ hội cho các bên liên quan cùng ngồi lại, thảo luận và định hướng sửa đổi 

chính sách chi trả DVMTR theo hướng ngày càng công bằng, minh bạch và bền vững hơn.  

 

PGS.TS. Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng, TCLN 

Trong hội nghị tổng kết 70 năm ngành lâm nghiệp Việt Nam và Đại hội nghị thi đua yêu nước 

của ngành NN-PTNT, chính sách chi trả DVMTR được ghi nhận một trong 10 thành tựu cơ bản 

nhất của ngành nói chung và là thành tựu nổi bật nhất của ngành lâm nghiệp nói riêng giai 

đoạn 2011-2015. Nhiều đánh giá cho rằng “chưa có một chính sách nào đi vào cuộc sống nhanh, 

hiệu quả và các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương, bao gồm cả người dân, ủng hộ và 

tham gia tích cực như chính sách chi trả DVMTR”.  

Năm 2014, Chính phủ đã thực hiện sơ kết 3 năm về chi trả DVMTR, cũng đã có những đoàn 

chuyên gia đánh giá kết quả và hiệu quả của chính sách này trong thực tế và đưa ra một số kết 

luận chính. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều các đánh giá khác do các cơ quan ngoài nhà nước 
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thực hiện. Tuy nhiên, những kết quả đánh giá này thường mang tính định tính, chưa được 

minh chứng bằng các con số cụ thể hoặc hệ thống hóa. Trong đó, điểm yếu nhất của chính sách 

chi trả DVMTR hiện nay là sự thiếu hụt của hệ thống giám sát – đánh giá. Vẫn còn rất nhiều các 

câu hỏi liên quan đến hiệu quả và tác động của chính sách chi trả DVMTR mà TCLN đang rất 

quan tâm. Cụ thể:  

 Chi trả DVMTR đóng góp cho hiệu quả QLBVR được bao nhiêu? So sánh chính sách này 

với các chương trình và chính sách lâm nghiệp khác đã và đang thực hiện? So sánh khác 

biệt giữa những khu vực áp dụng chính sách này và những khu vực không áp dụng? 

Diễn biến và chất lượng rừng ở khu vực có chi trả đang tốt lên hay xấu đi?  

 Chi trả DVMTR đóng góp cho sự phát triển KT-XH và phát triển nông thôn, miền núi; 

đóng góp trong cơ cấu sinh kế hộ gia đình; đóng góp cho mục tiêu giảm nghèo của các 

khu vực như thế nào?  

 Chính sách chi trả DVMTR tác động, thay đổi như thế nào đối với quyền tiếp cận của 

người dân đối với đất rừng và tài nguyên rừng hiện nay?  

 Khía cạnh xã hội hóa ngành lâm nghiệp đang được thể hiện như thế nào trong chi trả 

DVMTR? Tỷ lệ xã hội hóa đầu tư và nguồn lực trong ngành lâm nghiệp?  

 Chi trả DVMTR đóng góp như thế nào cho tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nhất là tái cơ 

cấu các tổ chức lâm nghiệp nhà nước? Các chủ rừng tổ chức và cơ quan chuyên trách 

lâm nghiệp hiện nay đang liên kết, phối hợp với nhau như thế nào? Đặc biệt, ghi nhận 

chính sách chi trả DVMTR đang “cứu sống” hệ thống nông lâm trường quốc doanh ra 

sao?  

Từ phía các cơ quan quản lý nhà nước, cụ thể là TCLN và Quỹ BVPTR Việt Nam, kỳ vọng rằng 

hội thảo sẽ giúp phát triển được một khung nội dung và bộ công cụ giám sát – đánh giá chi trả 

DVMTR hoàn chỉnh, trong đó: (i) bao gồm đầy đủ các nhóm chỉ số và tiêu chí đánh giá cụ thể; 

(ii) bám vào 03 tính chất trụ cột chính là công bằng – minh bạch – bền vững, từ đó rút ra được 

những bằng chứng, số liệu đáng tin cậy trả lời cho các câu hỏi kể trên về hiệu quả và tác động 

thực sự của chính sách chi trả DVMTR ở Việt Nam hiện nay.  
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2. Chi trả DVMTR tại Việt Nam: Kết quả thực hiện và cải thiện chính sách  

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

Mang ý nghĩa đề dẫn cho nội dung thảo luận phiên buổi sáng của hội thảo, bài trình bày 

này cung cấp những thông tin nền tảng liên quan đến chính sách chi trả DVMTR, từ quá 

trình xây dựng và hình thành chính sách, kết quả thực hiện ban đầu, các khó khăn, vướng 

mắc và một số đề xuất cho việc hoàn thiện chính sách trong thời gian tới theo hướng công 

bằng – minh bạch – bền vững. 

Theo ông Lượng, chi trả DVMTR là một chính sách cột mốc, với sự thay đổi rất lớn so với tiếp 

cận lâm nghiệp truyền thống của Việt Nam từ trước tới nay. Thay vì phụ thuộc vào ngân sách 

nhà nước, chính sách này đã huy động được một nguồn vốn lớn từ toàn xã hội (tổ chức, doanh 

nghiệp, người dân) để đầu tư cho các hoạt động QLBVR gắn với giảm nghèo, cải thiện sinh kế 

cho người dân các khu vực có rừng. Từ năm 2007, Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam 

đến năm 2020 đã xác định “…huy động nguồn thu từ DVMTR cho hoạt động BVPTR gắn với cải 

thiện sinh kế” là một nội dung trọng tâm, làm nền tảng ban đầu cho hình thành chính sách chi 

trả DVMTR. Năm 2008, dưới sự hỗ trợ của Quỹ ủy thác lâm nghiệp, Bộ NN-PTNT đã trình 

Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2008/NĐ-CP về thành lập Quỹ BVPTR Việt Nam, với 

nhiệm vụ trọng tâm là một tổ chức trung gian, kết nối giữa người cung ứng và bên sử dụng 

DVMTR tại Việt Nam. Cùng thời điểm, các mô hình trình diễn thí điểm chi trả DVMTR cũng 

được thực hiện thông qua Quyết định 380/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và sự hỗ 

trợ tài chính, kỹ thuật của USAID thông qua Winrock International tại Lâm Đồng, và Cơ quan 

Hợp tác Kỹ thuật Đức (GIZ) tại Sơn La. Từ những thành công bước đầu của quá trình thí điểm, 

ngày 24/09/2010, Chính phủ chính thức ban hành chính sách chi trả DVMTR tại Nghị định 

99/2010/NĐ-CP để nhân rộng thực hiện trên phạm vi cả nước. Sau gần 05 năm triển khai, dù 

đã có nhiều thành tựu nổi bật đáng ghi nhận, nhưng vì là chính sách mới, chưa hề có tiền lệ, 

nên có nhiều khó khăn, vướng mắc nảy sinh từ quá trình thực hiện trong thực tế. Do đó, hiện 

nay, Bộ NN-PTNT đang tiếp tục trình Chính phủ dự thảo sửa đổi nội dung Nghị định 

99/2010/NĐ-CP cho phù hợp hơn. 

Mục tiêu của chính sách chi trả DVMTR hướng tới 3 trụ cột phát triển bền vững trong lĩnh vực 

lâm nghiệp, trong đó khía cạnh kinh tế được thể hiện thông qua mục tiêu gia tăng đóng góp 

của ngành lâm nghiệp với kinh tế quốc dân; khía cạnh môi trường gắn với các kết quả bảo vệ 

rừng, bảo tồn ĐDSH và quản lý rừng bền vững hơn; khía cạnh xã hội thể hiện qua mục tiêu cải 

thiện sinh kế, gắn với xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho các hộ gia đình, cộng đồng dân cư 

sống gắn bó với rừng. Một số đánh giá tác động của chính sách này theo ba mục tiêu và thay 

đổi vê mặt thể chế - tổ chức thực hiện đã ghi nhận như sau: 

Về mặt chính sách: chi trả DVMTR có bước phát triển đột phá về khía cạnh chính sách – thể chế 

của ngành lâm nghiệp. Chưa có chính sách nào đạt được sự đồng bộ từ nội dung của luật, chiến 
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lược, nghị định, quyết định và thông tư như chính sách chi trả DVMTR. Cùng với đó là hệ thống 

bộ máy Quỹ BVPTR từ TW tới địa phương (37 tỉnh) đã được thiết lập. 

Về mặt thể chế: Chi trả DVMTR được xem là chính sách đầu tiên có thể gắn kết rất nhiều bên 

liên quan với nhau trong quá trình thực hiện chính sách như: mối quan hệ mới giữa các chủ 

rừng (bên cung cấp dịch vụ) với các cơ sở sản xuất (thủy điện, nước sạch, du lịch - bên sử dụng 

dịch vụ) được thiết lập; các cơ quan lâm nghiệp tham gia vào quá trình tổ chức thực hiện, giám 

sát, kiểm tra kết quả thực hiện chính sách trong thực tế. Trong khi Quỹ BVPTR là cơ quan 

trung gian, thúc đẩy toàn bộ quá trình, 37 Quỹ BVPTR cấp tỉnh đã hình thành và đóng vai trò 

quan trọng trong việc vận hành toàn bộ hệ thống chi trả DVMTR.  

Đối với cơ chế chia sẻ lợi ích, quỹ TW ký hợp đồng với các bên sử dụng dịch vụ thuộc lưu vực 

liên tỉnh và chỉ giữ lại 5% phí quản lý, trước khi chuyển lại 95% cho các quỹ cấp tỉnh. Các quỹ 

tỉnh ký trực tiếp với bên sử dụng dịch vụ trong lưu vực nội tỉnh, và được phép giữ lại 15% 

tổng thu, gồm 10% phí quản lý, vận hành và 5% dự phòng. 85% nguồn thu chi trả cho các chủ 

rừng. Tùy theo đối tượng cụ thể, chủ rừng trực tiếp hoặc giao khoán QLBVR, mà tỷ lệ chi trả 

đối với các đối tượng khác nhau, nhưng đều theo nguyên tắc là “nguồn thu từ chi trả DVMTR 

đến được trực tiếp với những người tham gia cung ứng DVMTR”.  

Về khía cạnh kinh tế, môi trường và xã hội: chi trả DVMTR tạo động lực cho các bên liên quan 

tham gia BVPTR. Các quỹ BVPTR hiện nay đã ký được hơn 400 hợp đồng ủy thác, chủ yếu từ 

các cơ sở thủy điện và một số cơ sở khác (nước sạch, du lịch). Nguồn thu hàng năm đạt 1000 – 

1300 tỷ, đóng góp rất lớn cho nguồn đầu tư toàn xã hội cho ngành lâm nghiệp (22-25%), để 

bảo vệ từ 3-5 triệu ha rừng. Tỷ lệ che phủ rừng tăng từ 0,2-0,3% hàng năm, trong đó chắc chắn 

có sự đóng góp rất lớn của chính sách này. Năm 2014, tỷ lệ độ che phủ rừng 40,43% và năm 

nay là 40,73%. Chi trả DVMTR đã tạo thêm công ăn việc làm và thu nhập cho hộ gia đình, trung 

bình 2 triệu/hộ/năm; có những vùng được 15-20 triệu/hộ/năm, trở thành một sinh kế chính 

giúp người dân yên tâm gắn bó với rừng. Còn có khá nhiều cơ hội khác để tăng thêm nguồn 

thu từ chi trả DVMTR như thu từ thủy sản, dịch vụ cung cấp bãi đẻ, hoặc carbon. 

Tuy nhiên, thực hiện chi trả DVMTR hiện cũng đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, đặc biệt 

liên quan đến mức thu phí dịch vụ thủy điện/nước sạch và sự chênh lệch quá lớn giữa các lưu 

vực, tiến độ triển khai chậm và hoạt động giám sát – đánh giá. Chi phí cơ hội do chênh lệch 

nguồn thu từ chi trả DVMTR với các hoạt động sử dụng đất rừng khác (trồng cao su, cà phê, 

sắn) cũng gây những áp lực nhất định tới hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR. Mặc dù chính 

sách này tiếp cận theo hướng thị trường, do thị trường điều tiết nhưng trong điều kiện hiện tại 

của Việt Nam, vai trò tham gia và điều tiết của Nhà nước với mục tiêu gia tăng nguồn thu từ chi 

trả các DVMTR trong tương lai vẫn giữ vai trò chủ đạo. 
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3. Xây dựng khung đánh giá hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR cấp địa 

phương 

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc Trung tâm PanNature  

Bài trình bày này giới thiệu khung nội dung và bộ công cụ đánh giá độc lập hiệu quả thực hiện 

chi trả DVMTR cấp địa phương do PanNature và CORENARM phát triển và thử nghiệm tại 04 

tỉnh Nghệ An, Lào Cai, Quảng Nam và Kon Tum.  

Phát biểu chỉ đạo của TS. Nguyễn Bá Ngãi đã nói rõ việc thực hiện chính sách chi trả DVMTR 

hiện nay đang còn thiếu một hệ thống giám sát – đánh giá hiệu quả. Ở các tỉnh, đại diện của 

nhiều quỹ cũng bày tỏ mong muốn có một bộ công cụ giúp đánh giá và lượng hóa được hiệu 

quả thực hiện chi trả DVMTR  tại địa phương để bổ sung, làm rõ nội dung báo cáo kết quả thực 

hiện chính sách hàng năm. Từ nhu cầu thực tế này, PanNature cùng với CORENARM, trong 

khuôn khổ hoạt động của FORLAND do Oxfam Anh tài trợ, đã phối hợp xây dựng thí điểm một 

khung nội dung và bộ công cụ đánh giá độc lập hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR ở cấp tỉnh, 

và kỳ vọng những kết quả này có thể hỗ trợ một phần các tỉnh, cũng như TW trong quá trình 

xây dựng hệ thống giám sát – đánh giá thống nhất trong tương lai. Trong bài trình bày, ông 

Phạm Hồng Lượng cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết có một hệ thống giám sát – đánh giá chi trả 

này, và trên thực tế, quỹ BVPTR các tỉnh, thông qua hoạt động báo cáo thực hiện bước đầu 

cũng đã có những hoạt động giám sát – đánh giá của riêng mình.  

Việc PanNature và CORENARM đưa ra một khung nội dung và bộ công cụ đánh giá “độc lập” ở 

đây với hàm ý là kết quả đánh giá có thể sẽ được sử dụng như cứ liệu bổ sung, hỗ trợ và thậm 

chí là đối chiếu, so sánh với kết quả, nội dung trong các báo cáo của Quỹ; từ đó, tìm ra những 

điểm tốt, mặt mạnh để phát huy, cũng như điểm yếu cần khắc phục trong quá trình thực hiện 

chi trả DVMTR ở cấp địa phương. Về khía cạnh pháp luật, yêu cầu theo dõi, giám sát, đánh giá 

đã được quy định tại Nghị định 99/2010/NĐ-CP, và giao trách nhiệm này cho cả Quỹ BVPTR, 

cơ quan kiểm lâm, UBND xã và cả cộng đồng dân cư. Mặt khác, bản chất của chi trả DVMTR 

thông qua quỹ BVPTR là một cơ chế ủy thác chi trả dựa trên kết quả, do đó, các bên liên quan 

đều có nhu cầu và quyền được biết các thông tin liên quan, ví dụ: bên sử dụng dịch vụ cũng cần 

biết chất lượng dịch vụ cung ứng, trong khi bên cung cấp dịch vụ lại cần biết thông tin liên 

quan đến quá trình nghiệm thu – đánh giá kết quả; trong khi Chính phủ lại cần biết về hiệu quả 

và tác động tới các khía cạnh kinh tế, môi trường, xã hội của việc thực hiện chính sách này. Đây 

là những lý do dẫn tới nhu cầu cần thiết phải xây dựng một hệ thống đánh giá toàn diện mà 

FORLAND đã và đang quan tâm. 

Tiếp cận xây dựng khung đánh giá: căn cứ vào  

(i) nguyên tắc định hướng thực hiện chính sách chi trả DVMTR và các cơ cấu thực hiện chi trả 

đang được triển khai tại cấp địa phương theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP;  
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(ii) (nhằm mục đích) mô tả và đánh giá đầy đủ theo quá trình thực hiện chi trả DVMTR trên 

thực tế dựa trên kết quả thu thập và phân tích thông tin, cũng như phản hồi của các bên liên 

quan chính tại địa phương; 

(iii) kết quả đánh giá phải giúp cung cấp thông tin đáng tin cậy về kết quả và tác động của chi 

trả DVMTR đối với quản lý bảo vệ rừng theo hướng quản trị rừng tốt hơn, hay đóng góp vào 

cải thiện sinh kế các hộ gia đình tham gia; cũng như các điểm mạnh, điểm yếu hoặc lỗ hổng cần 

cải thiện của quá trình thực hiện chi trả DVMTR của địa phương; 

(iv) Xem xét đến tính khả thi (về kỹ thuật và chi phí) để phù hợp cho các quỹ BVPTR các tỉnh 

có thể tham khảo, áp dụng thực hiện trong một khoảng thời gian phù hợp thông qua một bên 

đánh giá độc lập.   

Cấu trúc khung đánh giá độc lập gồm 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; và một bộ công cụ thu thập thông tin, 

phân tích thông tin thu nhập được và khung báo cáo mô tả kết quả phân tích, đánh giá. Khung 

đánh giá độc lập bao gồm 04 tiêu chí lĩnh vực chính: cơ sở chính sách, thể chế hỗ trợ thực hiện 

chi trả DVMTR; chất lượng quá trình thực hiện chi trả DVMTR từ tỉnh đến cơ sở; ảnh hưởng 

của chi trả DVMTR đến môi trường; và ảnh hưởng của chi trả DVMTR đến kinh tế - xã hội. 

Khung đánh giá này  được cụ thể hóa thành 19 tiêu chí, 49 chỉ số và 122 câu hỏi để thu thập 

thông tin (xem phụ lục chi tiết). Cụ thể theo từng lĩnh vực như sau: 

 cơ sở chính sách, thể chế hỗ trợ thực hiện chi trả DVMTR: 4 tiêu chí, 9 chỉ số 

 chất lượng quá trình thực hiện chi trả DVMTR từ tỉnh đến cơ sở: 5 tiêu chí, 15 chỉ số 

 ảnh hưởng của chi trả DVMTR đến môi trường: 4 tiêu chí, 7 chỉ số 

 ảnh hưởng của chi trả DVMTR đến kinh tế - xã hội: 6 tiêu chí, 18 chỉ số 

Phương pháp đánh giá là một quá trình tham vấn, khảo sát, phân tích thông tin, báo cáo và hội 

thảo tham vấn kết quả đánh giá, với sự tham gia của nhiều bên liên quan từ cấp tỉnh đến cấp 

huyện, xã và cộng đồng. Thành phần các bên được tham vấn ở từng cấp như sau: 

 cấp tỉnh: Phòng Kế hoạch-Tài chính (Sở NN-PTNT), Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Lâm 

nghiệp, Quỹ BVPTR, Sở Tài chính, Sở TN-MT, Ban quản lý RĐD, RPH và Công ty LN 

 cấp huyện: Hạt Kiểm lâm, Ban chỉ đạo chi trả DVMTR (hoặc UBND huyện) 

 Cấp xã: UBND xã, cán bộ kiểm lâm địa bàn, trạm bảo vệ rừng 

 Cấp thôn, cộng đồng: trưởng thôn, Tổ trưởng tổ bảo vệ rừng; hộ gia đình (20) 

Quá trình đánh giá thử nghiệm tại 4 tỉnh Nghệ An, Lào Cai, Quảng Nam và Kon Tum từ tháng 4-

7 năm 2015 cho thấy thời gian cần thiết cho một lần đánh giá (độc lập) dựa trên bộ công cụ 

này sẽ cần khoảng 2-3 tháng – đủ cho một nhóm chuyên gia (2-4 người) thực hiện. Chi phí áp 

dụng có thể tùy theo quy định của từng cơ quan, nhưng có thể giao động từ 100-150 triệu/lần 

đánh giá tại mỗi tỉnh. 
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4. Kết quả đánh giá (thử nghiệm) hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR tại Lào 

Cai, Quảng Nam và Kon Tum  

Bà Nguyễn Hải Vân, Điều phối nghiên cứu chính sách lâm nghiệp, PanNature   

Bài trình bày chia sẻ một số kết quả ban đầu khi thử nghiệm áp dụng khung nội dung và bộ 

công cụ đánh giá độc lập hiệu quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại 03 tỉnh thí điểm: 

Lào Cai, Quảng Nam và Kon Tum bởi nhóm nghiên cứu của PanNature và CORENARM thực 

hiện trong tháng 7/2015.  

Sau khi thử nghiệm tính khả thi tại huyện Quế Phong (Nghệ An), nhóm nghiên cứu PanNature 

và CORENARM đã điều chỉnh bộ công cụ và tổ chức đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách chi 

trả DVMTR tại 03 tỉnh Lào Cai, Quảng Nam và Kon Tum trong tháng 7/2015. Hơn 30 cơ quan 

từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở và 120 người đại diện thôn/bản, cộng đồng và các hộ gia đình đã 

được tham vấn, phỏng vấn trong suốt quá trình đánh giá. Kết quả đánh giá như sau:  

Về 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 

đều căn cứ theo hướng dẫn thực hiện tại các nghị định và thông tư liên quan đến chính 

sách chi trả DVMTR (như Nghị định 05, 99 và các văn bản khác).  

 Hệ thống chi trả này được sắp xếp theo hướng gắn liền với hệ thống tổ chức QLBVR hiện 

tại từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Do đó, dù cùng theo một khung pháp lý chung, nhưng những 

đặc điểm riêng biệt trong hệ thống tổ chức QLBVR địa phương, đã dẫn tới sự khác biệt 

trong cách thức vận hành thực hiện chi trả DVMTR tại các tỉnh, đặc biệt ở cấp huyện và xã; 

 Có sự thay đổi đáng kể trong hệ thống cơ cấu tổ chức và chức năng QLBVR của các tỉnh, 

cũng như thay đổi lớn trong mối quan hệ các bên liên quan từ cấp tỉnh, huyện, xã và cộng 

đồng thôn, bản để đáp ứng cho quá trình thực hiện chi trả DVMTR; 

 Hình thành các quan hệ mới giữa Quỹ BVPTR và các cơ quan lâm nghiệp tại địa phương, 

như các Hạt kiểm lâm huyện, UBND xã hay các chủ rừng tổ chức trên địa bàn. Hình thành 

cơ cấu, hình thức tổ chức bảo vệ rừng cấp thôn, bản như nhóm hộ, tổ bảo vệ rừng thể tham 

gia lực lượng QLBVR được nhận chi trả; 

 Có biểu hiện phân rã, gián đoạn trong các mối quan hệ giữa các bên liên quan đến thực thi 

trách nhiệm quản lý QLBVR ở cấp huyện (và xã). Ví dụ: có tình trạng hạt kiểm lâm huyện bị 

“lề hóa” trong quá trình theo dõi, giám sát, quản lý, thông tin, báo cáo về hoạt động chi trả 

DVMTR và tổ chức QLBVR của các chủ rừng (là đầu mối chi trả) trên địa bàn; sự hợp tác 

lỏng lẻo giữa các chủ rừng tổ chức với UBND xã; và hiện tượng ‘sống lại” của các công ty 

lâm nghiệp nhờ nguồn thu từ DVMTR và sự chuyển dịch từ hoạt động doanh nghiệp (khai 

thác, chế biến, kinh doanh lâm sản) sang hoạt động sự nghiệp, cung cấp dịch vụ công ích và 

thực hiện tổ chức QLBVR như một “BQL rừng”; 
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 Không hoặc ít hình thành được mối quan hệ trực tiếp, phối hợp giữa bên cung cấp dịch vụ 

(hộ gia đình, cộng đồng) và bên sử dụng dịch vụ (thủy điện, nước sạch, du lịch) trong quá 

trình giao dịch mua bán dịch vụ, chi trả và tham gia QLBVR và giám sát thực hiện;  

Kết quả đánh giá cho thấy cơ cấu thể chế - tổ chức thực hiện chi trả DVMTR ở cấp tỉnh hiện 

nay cũng bộc lộ những điểm chưa hợp lý, đặc biệt là vai trò và sự tham gia của các hạt kiểm 

lâm huyện và các UBND xã. Nhiều (cán bộ) hạt kiểm lâm huyện tự nhận họ đang ở tình trạng 

“làm thuê” cho các Quỹ BVPTR trong quá trình lập hồ sơ và tiến hành nghiệm thu, cũng như 

thực hiện chi trả DVMTR đến tận các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng, hơn là một 

đơn vị quản lý, theo dõi, giám sát kết quả thực hiện chính sách này. Ví dụ, tại Lào Cai, 99.84% 

số lượng chủ rừng của tỉnh (khoảng 13.500 chủ rừng) hiện đang được 08 hạt kiểm lâm huyện 

chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ và chi trả. Thời gian đầu tư cho hoạt động này, chắc chắn, sẽ 

ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả thực hiện chức năng tham mưu quản lý nhà nước về 

QLBVR trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, có tình trạng mâu thuẫn về chức năng công vụ, bị xem 

là “vừa đá bóng- vừa thổi còi” của hạt kiểm lâm khi họ vừa đứng ra lập hồ sơ chi trả, vừa 

nghiệm thu, vừa chi trả trong khi vừa chịu trách nhiệm về quản lý chủ rừng và hiệu quả 

QLBVR tại địa phương. Trong khi đó, vai trò và sự tham gia của UBND xã cũng khá mờ nhạt 

hoặc gần như bị gạt ra khỏi hệ thống tổ chức thực hiện chi trả DVMTR, trong khi họ phải chịu 

trách nhiệm về quản lý nhà nước về lâm nghiệp trên địa bàn xã. 

Kết quả đánh giá thể chế hiện hành dẫn đến khuyến nghị cần xem xét lại để đảm bảo cơ quan 

kiểm lâm và chính quyền địa phương phải được tham gia đúng vị trí, đúng chức năng theo dõi, 

kiểm tra, giám sát và nghiệm thu kết quả QLBVR để nhận chi trả. Đồng thời, đề xuất nghiên 

cứu thêm vai trò đầu mối chi trả của UBND xã đối với cả rừng do họ được tạm giao quản lý và 

rừng đã giao, khoán cho hộ gia đình quản lý bảo vệ. Khuyến nghị này cũng liên quan đến thảo 

luận khả năng hình thành và vận hành Quỹ BVPTR cấp xã ở những địa bàn phù hợp và cần 

thiết. 

Về tác động của chi trả DVMTR đối với hiệu quả QLBVR tại địa phương,  

 Đến nay chưa có hệ thống thu thập số liệu riêng biệt nào để đánh giá chính xác hiệu quả 

QLBVR và cải thiện sinh kế người dân từ thực hiện chính sách chi trả DVMTR ở cả cấp tỉnh, 

huyện và xã; 

 Các tỉnh hiện nay chủ yếu sử dụng chỉ số độ che phủ rừng và số vụ vi phạm lâm luật trên 

địa bàn tỉnh hàng năm theo báo cáo của cơ quan kiểm lâm (báo cáo diễn biến rừng) để 

đánh giá, phản ánh kết quả thực hiện chi trả DVMT, mà không có số liệu cụ thể dựa trên 

giám sát từng địa bàn chi trả DVMTR. Đánh giá thử nghiệm của PanNature và CORENARM 

đã bổ sung một số tiêu chí khác để phản ánh.  

Thứ nhất, đáng giá mức độ đống góp, làm rõ vai trò chủ lực của chi trả DVMTR trong các 

nguồn tài chính đầu tư cho hoạt động QLBVR cấp địa phương. Ở tỉnh Lào Cai, chi trả 

DVMTR đang được coi là một “…chương trình QLBVR thuộc Sở NN-PTNT” và là tỉnh “đi đầu 
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trong việc “hòa” nguồn thu chi trả DVMTR vào dòng ngân sách cho QLBVR trên địa bàn tỉnh”, 

với 52% đóng góp cho nhu cầu vốn hoạt động QLBVR hàng năm của tỉnh. Tương tự, nguồn 

thu DVMTR đã giúp đảm bảo đầu tư cho gần 72% diện tích rừng tự nhiên cần bảo vệ của 

tỉnh Quảng Nam, cao gần gấp 10 lần so với trước khi có nguồn thu từ DVMTR (7.3%). Tỉnh 

Kon Tum cho thấy việc giải phóng sức ép và sự phụ thuộc vào nguồn ngân sách nhà nước 

(TW và địa phương) cho hoạt động QLBVR. Từ một tỉnh phụ thuộc gần như 100% ngân 

sách, hiện nay, tỷ lệ nguồn tài chính từ ngân sách chỉ chiếm 10% trong các nguồn tài chính 

đầu tư cho QLBVR ở Kon Tum.   

Thứ hai, chỉ số đánh giá về chất lượng tham gia. Chi trả DVMTR đã huy động một lực lượng 

lớn trực tiếp tham gia QLBVR tại địa phương với vai trò là chủ rừng (bên cung cấp dịch vụ 

và được chi trả): 14000 hộ gia đình và cộng đồng tại Lào Cai, 21218 hộ tại Quảng Nam và 

con số không nhỏ khác ở Kon Tum. Tuy nhiên, trên thực tế, với tần suất tuần tra bảo vệ 

rừng của các hộ, nhóm hộ, tổ bảo vệ rừng chỉ phổ biến từ 1-2 lần/tháng/hộ và ½ - 1 

ngày/lần tuần tra là những chỉ số quan trọng cho thấy rừng khó có thể được bảo vệ tốt với 

mật độ tuần tra thấp, mang tính “tự phát”, trông chờ vào tính “tự giác”, trong khi lại thiếu 

cơ chế giám sát, phối hợp như vậy. 

Thứ ba, chỉ số về nhận thức và quan điểm về chi trả DVMTR và tham gia bảo vệ rừng. Kết 

quả đánh giá cho thấy hơn 65% số người được hỏi đều biết đến chính sách này, với những 

mô tả cơ bản như “bảo vệ rừng (nên) được trả công”; 80% các hộ tham gia theo hình thức 

tự tổ chức tuần tra rừng, theo hoặc theo tổ BVR của thôn bản, mà thiếu vắng sự hướng dẫn, 

phối hợp, giám sát của lực lượng kiểm lâm (địa bàn), cán bộ lâm nghiệp xã hoặc đại diện 

chủ rừng.  Hoạt động nghiệm thu – đánh giá kết quả dù có thông báo và có sự tham gia 

(73%) của người dân nhưng có tới 85% số hộ được hỏi lại không biết rằng “kết quả đánh 

giá – nghiệm thu sẽ ảnh hưởng đến số tiền chi trả DVMTR mà họ được hưởng”, đã thể hiện 

sự tham gia một cách thụ động của người dân cũng như lỗ hổng trong hoạt động truyền 

thông của chi trả DVMTR. 

Chi trả DVMTR cũng có những tác động đáng kể đến khía cạnh kinh tế - xã hội.  

 Giá trị đóng góp của chi trả DVMTR so với chi ngân sách BVMT địa phương (theo quy định 

1% ngân sách): với giả định địa phương áp dụng chi 1% ngân sách hàng năm cho hoạt 

động sự nghiệp BVMT thì khả năng đóng góp của chi trả DVMTR là rất đáng kể. Ví dụ, tỷ lệ 

này của tỉnh Lào Cai và Quảng Nam là hơn 50%, trong khi tỉnh Kon Tum có tỷ lệ cao hơn 

500%. Tương tự, nguồn thu từ chi trả DVMTR cũng đóng góp một phần đáng kể cho (dự 

toán) nhu cầu vốn thực hiện kế hoạch hành động BVPTR đến 2020 của các tỉnh đã được 

phê duyệt; 

 Bên cạnh những con số ấn tượng ở cấp vĩ mô (ngân sách tỉnh, đóng góp ngành) thì những 

đóng góp của chi trả DVMTR cho kinh tế vi mô cấp hộ gia đình lại trái ngược lại. Đối với 

Quảng Nam, hình thức giao khoán nhóm hộ trên toàn tỉnh đã giúp người dân được hưởng 

lợi trực tiếp tới 83% nguồn thu từ chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh. Con số này, không đáng 
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kể ở Kon Tum, khi chỉ có 5% diện tích nhận chi trả DVMTR thuộc quyền quản lý của chủ 

rừng là hộ gia đình; hay gần 13.500 hộ gia đình tham gia (99% số chủ rừng) của tỉnh Lào 

Cai nhưng chỉ được hưởng lợi trực tiếp từ 18.36% diện tích được nhận chi trả.  

 Số liệu đánh giá sinh kế hộ liên quan tới chi trả DVMTR ở cả 03 tỉnh đều cho thấy chi trả 

DVMTR chỉ giúp cải thiện một phần rất nhỏ nguồn thu nhập của hộ, thậm chí chỉ như một 

“món quà” cuối năm của nhà nước cho các hộ gia đình. Dường như đối tượng hộ nghèo 

không phải là nhóm mục tiêu (hưởng lợi) của thực hiện chi trả DVMTR tại cơ sở khi tiêu 

chí lựa chọn các hộ tham gia bảo vệ rừng phải là “gương mẫu”, “có tinh thần trách nhiệm”, 

“có nhân lực” và sau đó mới đến “nghèo”. Cơ hội tham gia của các hộ nghèo tại thôn xã bị 

hạn chế vì trên thực tế nhóm tham gia và hưởng lợi chủ yếu là cán bộ thôn, xã và các hộ gia 

đình trung bình/khá tham gia. 

 Hiệu quả đóng góp cho giảm nghèo từ nguồn thu chi trả DVMTR không thực sự rõ rệt ở cấp 

cơ sở. Đánh giá này đặt ra câu hỏi về hiệu quả sử dụng nguồn thu chi trả DVMTR: Liệu cách 

chi trả trực tiếp đến tận hộ gia đình như hiện nay có thực sự đem lại hiệu quả? Có nên quản 

lý nguồn thu từ chi trả DVMTR để đầu tư cho lợi ích công của cộng đồng hoặc đưa vào Quỹ 

hỗ trợ sinh kế cộng đồng xã, thôn? Hơn thế nữa, những tiêu chí chọn hộ tham gia vào các tổ 

QLBVR như “gương mẫu”, “có tinh thần trách nhiệm”, “có nhân lực” và sau đó mới đến 

“nghèo”.  

Kết quả đánh giá thử nghiệm ban đầu cho thấy việc sử bộ công cụ đánh giá ở các địa phượng là 

khả thi và có khả năng cung cấp các bằng chứng và số liệu phản ánh chất lượng thực hiện và 

hiệu quả chi trả DVMTR trên nhiều mặt, nhiều cấp độ (chủ rừng, xã, huyện, tỉnh). Nếu việc 

đánh giá theo công cụ này được thực hiện ở nhiều tỉnh sẽ giúp Quỹ BVPTR trung ương có được 

một tập hợp các đánh giá và kết quả để thấy rõ hơn tác động của chính sách chi trả DVMTR. Vì 

vậy, sẽ là rất cần thiết, nếu khung nội dung và bộ công cụ đánh giá trên đây được đầu tư, hoàn 

thiện và thực hiện ở quy mô rộng hơn.  

 

5. Nội dung hỏi - đáp và thảo luận phiên buổi sáng  

Ông Nguyễn Bá Ngãi, TCLN: Đề nghị hội thảo làm rõ các yêu cầu về xây dựng hệ thống và tổ 

chức thực hiện đánh giá hiệu quả chi trả DVMTR như: phương pháp đánh giá, ai đánh giá, 

đánh giá ai và đánh giá cái gì, ai sẽ sử dụng kết quả đánh giá và tần suất thực hiện đánh giá 

như thế nào (?)  

 

Ông Nguyễn Tuấn Phú, Chuyên gia chính sách chi trả DVMTR  

Khi tiến hành đánh giá hiệu quả và tác động của chính sách chi trả DVMTR, cần phải có tiêu chí 

đánh giá liên quan đến mục tiêu đảm bảo tính chính trị của chính sách này. Vấn đề này hiện 

đang bị xem nhẹ và thoảng qua trong các báo cáo liên quan đến chi trả DVMTR ở Việt Nam, 
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nên khi đề xuất giải pháp sẽ rất dễ bị lệch mất định hướng chính trị ngay từ ban đầu của chính 

sách này.  

Thứ nhất, khi tiếp cận xây dựng chính sách chi trả DVMTR đã đề ra mục tiêu “chuyển nền nông 

nghiệp truyền thống trở thành nền sản xuất hàng hóa, phải tạo ra được các loại hàng hóa 

DVMTR ở Việt Nam”. Nghị định 99/2010/NĐ-CP khi đi vào thực tế đã làm được điều này hay 

không? Trong nghị định đã nói rất rõ, môi trường rừng có giá trị sử dụng, được coi như một 

loại hàng hóa; theo đó, quy định rất rõ về người mua – người bán. Đây là yếu tố tiên quyết để 

tạo thành thị trường. Hơn thế nữa, thị trường DVMTR là một loại thị trường đặc biệt khi người 

mua – người bán không trực tiếp giao dịch với nhau, mà qua cơ chế ủy thác, dẫn đến sự hình 

thành của các Quỹ BVPTR cấp trung ương và tỉnh. Sự ra đời của chính sách chi trả DVMTR 

cũng đã dẫn tới việc hình thành 02 kênh tài chính khác nhau cho hoạt động QLBVR: một kênh 

về quản lý nguồn tiền ủy thác này và một kênh là các dòng ngân sách truyền thống khác. Đây là 

điểm cần làm rõ trong quá trình đánh giá hiệu quả của chính sách chi trả DVMTR.  

Thứ hai, mục tiêu chính của chính sách chi trả DVMTR không phải để giải quyết vấn đề xã hội; 

mà chỉ hỗ trợ thêm để giải quyết vấn đề xã hội như giảm nghèo. Vì vậy, nếu nhóm nghiên cứu 

đặt vấn đề này làm trọng tâm, sẽ dễ nhầm lẫn khi định nghĩa tính công bằng, bình đẳng với tư 

tưởng bình quân chủ nghĩa. Hiện nhiều tỉnh có tình trạng thu tiền DVMTR về rồi đều bình 

quân cho tất cả các hộ là cách làm sai, làm triệt tiêu động lực của chính sách chi trả DVMTR. Do 

đó, trong khung đánh giá, cần phải xác định và định hướng lại ngay từ đầu tính chính trị của 

chính sách này. 

Những hàm ý về đóng góp lớn của chính sách chi trả DVMTR có thể được tóm tắt như sau:  

Về mặt lý luận, chính sách này tạo ra điều kiện hòa nhập ngành lâm nghiệp vào nền kinh tế sản 

xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường. Từ đó, tạo điều kiện hình thành nên một thị trường của 

DVMTR và một cơ chế tài chính ủy thác, gần như phân biệt với kênh chi trả theo ngân sách 

trước đây. Khi quản lý nguồn tiền chi trả, 10% quản lý quỹ và 5% dự phòng đang giữ lại tại các 

Quỹ sẽ được quản lý theo ngân sách; còn lại 85% được coi là tiền ủy thác ngoài ngân sách mà 

chủ rừng, người tham gia bảo vệ rừng hay cung ứng DVMTR sẽ có quyền được hưởng toàn bộ 

và Nhà nước sẽ không tham gia vào việc phân chia này.   

Về mặt thực tiễn, chính sách này phải kế thừa và phát huy được hệ thống chính sách, pháp luật 

mà Việt Nam đang có. Qua thực hiện cho thấy chính sách giao đất – giao rừng cho cá nhân, hộ 

gia đình, tổ chức và cộng đồng với mục đích sử dụng lâu dài, ổn định trước đây hiện là một 

trong những nền tảng quan trọng mà chi trả DVMTR đang tận dụng, thụ hưởng. Việc xây dựng 

được một hệ thống cơ chế, chính sách đồng bộ để vận hành thực hiện chi trả DVMTR trong 

thực tế cũng là một điểm thành công đáng ghi nhận của chính sách này mà các chính sách lâm 

nghiệp khác trước đây chưa làm được.   

Chi trả DVMTR cũng tạo điều kiện để ngành lâm nghiệp Việt Nam tiếp cận và hòa nhập với 

những bước phát triển mới của khu vực và thế giới. Chính sách này đang góp phần quan trọng 
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giúp đổi mới, tái cơ cấu ngành lâm nghiệp Việt Nam, như cứu sống lại các công ty, nông-lâm 

trường quốc doanh. Chính sách đóng cửa rừng tự nhiên gần như “giết chết” các đối tượng này, 

nhưng chính sách chi trả DVMTR ra đời đã hồi sinh chúng, biến các đơn vị này trở thành các 

đơn vị kinh doanh tín chỉ carbon hay kinh doanh hàng hóa môi trường rừng. Từ đó, giúp lập 

lại trật tự mới, phù hợp hơn với nền lâm nghiệp sản xuất hàng hóa trong tương lai.  

 

Ông Nguyễn Chí Thành, Chuyên gia chính sách chi trả DVMTR, Trung tâm FORWET  

Nghị định 99/2010/NĐ-CP đã nêu ra 04 chức năng cung cấp dịch vụ của rừng: (i) bảo vệ đất, 

điều tiết nước, (ii) hấp thụ carbon điều hòa khí hậu, (iii) cung cấp cảnh quan tự nhiên, và (iv) 

cung cấp bãi đẻ nuôi trồng thủy sản. Sau 5 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR, Việt Nam 

mới thực hiện được tốt chức năng đầu còn 03 chức năng sau của rừng theo Nghị định 

99/2010/NĐ-CP thì chưa thực hiện được. Do đó, nếu làm tiếp được 03 chức năng còn lại, thì 

giá trị thu được từ chính sách chi trả DVMTR sẽ còn tốt hơn nữa.   

Đánh giá về chính sách chi trả DVMTR thì cần phải khẳng định rằng đây là một cơ chế tài chính. 

Cơ chế này khác so với các chương trình 327 và 661 trước đây, cũng như các đầu tư của nhà 

nước cho công tác bảo vệ rừng (theo mức 50.000, 100.000 và 200.000/ha/năm). Tiền chi trả 

DVMTR là do bên sử dụng chi trả cho bên cung ứng, vì vậy khi thực hiện đánh giá cần phải tập 

trung đánh giá cơ chế tài chính này, ví dụ; người mua dịch vụ, chi trả tiền có tới được người 

cung ứng dịch vụ hay không? khi đã trả tiền, liệu diện tích rừng để giữ nước thủy điện có được 

bảo vệ hay không? (tính minh bạch và hiệu quả). Phải nhấn mạnh điểm này vì nhiều tỉnh hiện 

nay vẫn còn nhầm lẫn đây là tiền ngân sách nhà nước, và rõ ràng, cách hiểu như vậy gần như 

phá hỏng hoàn toàn bản chất của chính sách chi trả DVMTR.   

Có hai tiêu chí quan trọng khác cần chú ý khi thực hiện đánh giá hiệu quả chi trả DVMTR tại 

địa phương. Thứ nhất, luồng tiền chi trả từ người sử dụng đến người cung ứng hiện nay như 

thế nào? Tiền chi trả có đến đúng nơi cần đến, đúng thời gian và đúng số lượng như quy định 

của chính sách hay không? Kết quả này sẽ phản ánh về tính minh bạch và hiệu quả của chi trả; 

từ đó, đề ra tính cần thiết phải có tiêu chí giám sát đường đi của dòng tiền từ gốc là từ người 

chi trả cho đến người nhận. Thứ hai, hiện nay, việc giám sát rừng chủ yếu tập trung vào sự 

thay đổi diện tích, và thường là diện tích của rừng tự nhiên là chính. Còn giám sát thay đổi về 

chất lượng rừng (trữ lượng tăng/giảm) thì có lẽ không thể thực hiện được. Tính toán dựa trên 

số tiền 10% phí quản lý của các quỹ và chủ rừng, thì số tiền cho việc giám sát thay đổi số lượng 

– chất lượng rừng chỉ có khoảng 3000 đồng/ha. Số tiền này so với mức đầu tư cho hoạt động 

tổng kiểm kê rừng hiện nay là quá thấp, gần như không đủ để làm gì. Do đó, cũng không nên 

tham vọng là sẽ dùng tiền chi trả DVMTR để thực hiện giám sát, mà có thể thừa hưởng từ các 

hoạt động kiểm kê rừng đang sử dụng vốn ngân sách. Bên cạnh đó, việc kiểm tra, giám sát 

rừng này nhất định phải có người dân tham gia, cũng như sự tham ga và phối hợp chặt chẽ của 

chủ rừng tổ chức và kiểm lâm địa bàn.   
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Ông Phạm Xuân Phương, Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng  

Có 3 thuật ngữ được sử dụng “đánh giá hiệu quả thực hiện”, “đánh giá kết quả thực hiện chính 

sách” và  “đánh giá tình hình thực hiện”, thì các báo cáo trình bày tại hội thảo tập trung vào việc 

đánh giá quá trình và tình hình thực hiện nhiều hơn. Cần bàn kỹ hơn về đánh giá hiệu quả thực 

hiện. Ngoài ra, cần làm rõ hoạt động đánh giá (hiệu quả) như thế này có gắn với nghiệm thu 

hay không? Bên cạnh khía cạnh khoa học, cũng cần chú ý tới góc nhìn của nhà quản lý, bởi việc 

thực hiện nghiêm thu, là cơ sở trả tiền cho dân đang được thực hiện rồi, vậy cần đánh giá để 

làm gì, có cần sử dụng kết quả đánh giá này hay không? Nếu có sử dụng thì có lẽ cần phải sửa 

đổi lại thông tư liên quan đến nghiệm thu sản phẩm. 

Xu hướng khi xây dựng chỉ tiêu, chỉ số hiện nay là nên hạn chế số lượng và nên dùng các chỉ 

tiêu tương đương (proxy indicators), chỉ tiêu gián tiếp vì nhiều chỉ số trực tiếp hầu như không 

thể làm được. Đánh giá hiệu quả thì nên sử dụng chỉ tiêu chất lượng tổng hợp, và cần chú ý 

trên từng chỉ số lĩnh vực như sau:  

(i) Thể chế chính sách: cơ chế ủy thác là lĩnh vực chính sách mới, cần các chỉ số phù hợp;  

(ii) Kinh tế: tạo ra nguồn tài chính bền vững gắn giữa người cung cấp và sử dụng dịch vụ và 

chuyển sang kinh tế thị trường; sử dụng giá trị gián tiếp của rừng thành hàng hóa;  

(iii) Xã hội: tạo thu nhập, tạo việc làm, nguồn thu cho người dân vùng sâu vùng xa;  

(iv) Môi trường: bảo vệ, phát triển rừng, đặc biệt là hệ sinh thái rừng phòng hộ.  

Tính khả thi khi thực hiện đánh giá cũng cần chú ý. Hiện tại, chỉ có 10% phí quản lý do các Quỹ 

BVPTR giữ lại là có thể sử dụng chi cho hoạt động này. Hơn thế nữa, đã là đánh giá độc lập thì 

cơ quan nhà nước không thể tham gia vào đây, mà sử dụng tư vấn độc lập, NGO, nghiên cứu 

khoa học.  

Cần nghiên cứu thêm mối quan hệ giữa bên nghiệm thu và đánh giá. Về mặt pháp lý, cơ quan 

nghiệm thu để trả tiền cho dân. Còn về mặt khoa học, khi tiến hành đánh giá thì liệu kết quả 

này có giá trị pháp lý hay không? Có là cơ sở để trả tiền cho dân? Hay chỉ là nghiên cứu phê 

bình bên ngoài. 

Cần xác định lại phạm vi nghiên cứu đánh giá theo cấp nào là phù hợp: toàn quốc, cấp tỉnh hay 

chủ rừng (?) Mỗi cấp đối tượng thì rõ ràng chỉ tiêu, chỉ số đánh giá sẽ khác nhau. Hơn thế nữa, 

cơ quan đánh giá có thể khác nhau, nhưng phương pháp đánh giá phải thống nhất, thì cơ quan 

nhà nước mới chấp nhận được và từ đó, thể chế hóa, đưa vào văn bản quy phạm pháp luật thì 

các kết quả đánh giá mới có giá trị pháp lý và có ý nghĩa.  

 

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng, TCLN  
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Có hai loại hình đánh giá là đánh giá quá trình – tình hình thực hiện, thì hiện các cơ quan nhà 

nước đang thực hiện rồi; còn lại thứ hai là đánh giá hiệu quả - tác động, thì nên đánh giá độc 

lập. Cơ quan nhà nước cũng hoàn toàn có thể sử dụng kết quả báo cáo đánh giá độc lập để 

phục vụ cho báo cáo của mình như những minh chứng, dẫn chứng cụ thể. Quan trọng là trả lời 

câu hỏi “hàng năm thu hàng nghìn tỷ đồng như vậy thì tác dụng thật sự của nguồn tiền này 

trong thực tế ra sao?”, phải có chứng minh bằng con số cụ thể: bảo vệ được bao nhiêu rừng, 

giảm nghèo được bao nhiêu %, “cứu sống” được bao nhiêu công ty lâm nghiệp,.. Hiện nay chỉ 

có báo cáo về các con số thu, chi thì không nói lên được điều gì.  

 

Ông Phạm Quang Tú, Oxfam Anh/Chương trình hỗ trợ Liên minh 

Hoạt động giám sát là công việc thường xuyên, còn hoạt động đánh giá là có tính định kỳ. 

Chính vì vậy, công việc giám sát có thể do các cơ quan quản lý nhà nước hay Quỹ thực hiện, 

còn việc đánh giá nên để một cơ quan độc lập thực hiện.  

Về ưu điểm của chính sách chi trả DVMTR đã có rất nhiều nghiên cứu, báo cáo đề cập. Điều cần 

thiết hiện nay là chỉ ra được các lỗ hổng khi thực hiện chính sách, và do đó chính các đánh giá 

độc lập này sẽ giúp chỉ ra các lỗ hổng này, cũng như các đề xuất, khuyến nghị để cải thiện, khắc 

phục chính sách và quá trình thực hiện chính sách. Đánh giá này nên áp dụng ở cấp tỉnh là phù 

hợp nhất vì các kết quả đánh giá sẽ giúp cải thiện được tiến trình thực hiện chi trả DVMTR ở 

các địa phương trong thực tế. Nếu đánh giá được thực hiện trên địa bàn nhiều tỉnh thì sẽ giúp 

đúc rút được các bài học kinh nghiệm và từ đó, bổ trợ cho các văn bản pháp luật hướng dẫn 

thực hiện chính sách này ở cấp trung ương. Định kỳ đánh giá nên 3 năm/lần là hợp lý.  

Khung tiêu chí đã trình bày cũng nên tập trung vào 04 lĩnh vực chính và giảm số lượng các tiêu 

chí/chỉ số (5-7 chỉ số/một lĩnh vực). Các chỉ số tổng hợp của từng lĩnh vực và chỉ số tổng hợp 

đánh giá hiệu quả cũng cần tiếp tục nghiên cứu và phát triển.   

Là những người tham gia sau và không trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng chính sách, 

nhưng đang hiểu một cách đơn giản về tính chính trị của chính sách chi trả DVMTR là: “rừng 

ngày một suy giảm, người dân địa phương sống trong và gần rừng không thể sống bằng nghề 

rừng trong khi ngân sách nhà nước đang phải đầu tư khá nhiều vào công tác QLBVR. Chính sách 

chi trả DVMTR ra đời sẽ giúp giải quyết cả ba vấn đề trên, rừng được bảo vệ, sinh kế người dân 

được cải thiện và áp lực ngân sách cho QLBVR cũng giảm. Nguyên tắc căn bản của chính sách 

này là ai sử dụng dịch vụ thì phải trả tiền, ai bảo vệ thì sẽ được trả công”.  

 

Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Chi cục trưởng, Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế  

Khung đánh giá thử nghiệm này đang ôm đồm nhiều nội dung, sẽ rất khó thực hiện trong thực 

tế. Tần suất đánh giá nên 3 năm/lần và kết quả đánh giá phải được công bố và được công nhận 

bởi các cơ quan quản lý nhà nước để sửa đổi, cải thiện chính sách.  
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Về thông tin địa phương, hàng tháng, cơ quan kiểm lâm đều có quy định phải làm báo cáo theo 

dõi diễn biến tài nguyên rừng để Bộ tổng hợp. Hàng tháng, các hạt kiểm lâm, chi cục kiểm lâm 

đều chuẩn bị báo cáo gửi cho Sở NN-PTNT. Về phía Quỹ BVPTR Thừa Thiên Huế, hiện đang 

thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên về tình hình chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh thông 

qua các cuộc họp giữa các cán bộ Quỹ; hàng quý hoặc 6 tháng một lần đều có báo cáo cho Hội 

đồng quản lý Quỹ. Nội dung của báo cáo thường bao gồm thông tin về: nguồn thu từ thủy điện, 

nước sạch; tổng hợp số tiền chi trả đến chủ rừng tổ chức, hộ gia đình, cộng đồng và UBND xã.  

 

Ông Nguyễn Khắc Lâm, Giám đốc Quỹ BVPTR tỉnh Nghệ An  

Cung cấp thêm thông tin về tần suất báo cáo hiện nay của Quỹ BVPTR Nghê An: Đối với cơ 

quan nhà nước thì phải theo quy định chung và tùy theo cấp độ báo cáo. Ví dụ: nội bộ thì có 

thể hàng tuần, hàng tháng thông qua các cuộc họp hoặc báo cáo bằng văn bản. Báo cáo từ cấp 

độ Quỹ trở lên cho Hội đồng quản lý Quỹ thì có thể 1 tháng hoặc 3 tháng một lần (trong cuộc 

họp). Hàng tháng Quỹ cũng phải báo cáo lên Sở NN-PTNT, Sở Tài chính và báo cáo cho Quỹ 

BVPTR TW theo định kỳ 3 tháng và 6 tháng/lần theo hình thức báo cáo quý và báo cáo năm. 

Ngoài ra còn có hình thức báo cáo đột xuất, phục vụ yêu cầu của lãnh đạo hoặc các buổi làm 

việc của các bên.  

Nội dung trong các báo cáo hiện nay bao gồm thông tin về: công tác tham mưu triển khai chính 

sách, quy hoạch, kế hoạch, lập hồ sơ chi trả, kết quả thu-chi, tình hình giám sát – kiểm tra 

nghiệm thu, truyền thông, quan hệ đối tác. Các số liệu liên quan đến hiệu quả được báo cáo 

như như: diện tích rừng, số lượng tiền chi trả, đơn giá bình quân, và số liệu vi phạm lâm luật 

thì lấy bên kiểm lâm. Một số đánh giá về tác động kinh tế - xã hội cũng có, nhưng chủ yếu mang 

tính định tính là chính, vẫn còn thiếu các số liệu định lượng. Về phạm trù giám sát – đánh giá 

có vẻ hiện còn nhiều cách hiểu khác nhau, nên đang nói về cách nội dung khác nhau. Đánh giá 

định kỳ, cần phải dựa trên kết quả từ các giám sát. Nhưng ngược lại, kết quả đánh giá cũng chỉ 

ra những số liệu còn thiếu, cần phải bổ sung trong hệ thống giám sát.  

 

Ông Nguyễn Khắc Lĩnh, Phó Giám đốc Quỹ BVPTR Lào Cai  

Đánh giá là đánh giá chính sách, do vậy nên tập trung vào các điểm chính: diện tích, chất lượng 

rừng; định mức chi trả, số tiền chi trả đến các chủ rừng,… Lưu ý rằng các Quỹ BVPTR như Lào 

Cai hiện đang áp dụng chế độ kiểm toán theo biên độ thực hiện 3-5 năm/lần.  

 

Ông Lê Mạnh Thắng, Phó giám đốc Quỹ BVPTR Sơn La  

Các báo cáo đánh giá sâu về tiến trình, còn hiệu quả thực hiện chính sách chưa thấy có nhiều 

trong các báo cáo này. Cần làm rõ hiệu quả vê mặt thể chế hiện Việt Nam đã thực hiện được 

bao nhiêu so với mục tiêu đề ra. Về mặt xã hội, nhận thức của chủ rừng và người dân liên quan 
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đến QLBVR đã nâng cao rõ rệt. Trước đây, nhiều chủ rừng được giao đất giao rừng, nhưng chỉ 

biết bảo vệ chung chung, thậm chí còn không biết chính xác vị trí rừng của mình đến đâu. Từ 

khi có chi trả DVMTR, các chủ rừng này đã biết được ranh giới rừng của mình, khi đã nhận tiền 

chi trả rồi thì có trách nhiệm hơn rất nhiều khi có cháy rừng hay phá rừng. Yếu tố xã hội hóa 

nghề rừng cũng là khía cạnh quan trọng của chính sách, khi chi trả DVMTR có nhiều bên tham 

gia: từ đơn vị chi trả, sử dụng dịch vụ, đơn vị cơ quan nhà nước, cả người dân.  

Về mặt kinh tế, các địa phương chưa đánh giá rõ vấn đề này, đặc biệt trong các báo cáo kinh tế 

- xã hội địa phương (cấp xã, huyện) chưa tính đến đóng góp của chi trả DVMTR. Ngay trong 

hoạt động xây dựng các kế hoạch kinh tế - xã hội địa phương, chi trả DVMTR cũng chưa được 

tính đến. Như trong báo cáo của PanNature, đóng góp chi trả DVMTR hiện còn lớn hơn chi 

kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường hay các chương trình đầu tư bảo vệ phát triển rừng. Ví 

dụ, trong trường hợp ở Sơn La, thu DVMTR 1 năm của Sơn La (khoảng 100 tỷ) cũng bằng 12 

năm thực hiện Chương trình 661 trước đây (110 tỷ). Mặc dù không phải nguồn ngân sách, 

nhưng nguồn thu này cũng nên được tính đến trong các báo cáo kinh tế - xã hội của địa 

phương. Vai trò của nguồn thu này hiện vẫn chưa được nhìn nhận và coi trọng ở địa phương. 

Cần đánh giá hiệu quả sử dụng tiền đối với các chủ rừng và cộng đồng địa phương. Chưa có 

báo cáo nào đánh giá hiệu quả sử dụng tiền DVMTR của các chủ rừng sau khi nhận tiền. Sơn La 

đã ban hành một hướng dẫn sử dụng tiền DVMTR cho đối tượng cộng đồng, nhằm hướng tới 

mục tiêu quản lý, bảo vệ rừng ở địa phương và gắn với việc xây dựng nông thôn mới. Theo 

thống kê, tháng 3/2014, trừ phần tiền trích cho hoạt động tuần tra bảo vệ rừng, phần tiền còn 

lại đã được cộng đồng địa phương đầu tư cho hơn 800 công trình nông thôn mới tại tỉnh Sơn 

La.  

Hệ thống giám sát – đánh giá cần phục vụ cho việc quản lý từ trung ương đến địa phương. Cần 

chia rõ các chỉ số/chỉ tiêu theo từng cấp. Giám sát hàng tháng, nhưng đánh giá hiệu quả thì nên 

3-5 năm/lần.  

 

 

Ông Hồ Thanh Hoàng, Giám đốc Quỹ BVPTR tỉnh Kon Tum  

Tình hình báo cáo hiện nay của các Quỹ là tùy theo cấp độ, sẽ có báo cáo tháng, quý và năm để 

gửi cho các cơ quan liên quan như Quỹ TW, UBND tỉnh, Sở Tài chính và Sở NN-PTNT. Báo cáo 

Quỹ và năm sẽ được tổng hợp và gửi cho Hội đồng Quỹ.  

 

Câu hỏi đặt ra là nếu áp dụng đánh giá độc lập, sử dụng các tổ chức độc lập thực hiện, thì sẽ 

dùng nguồn kinh phí nào để đánh giá? Nếu sử dung từ nguồn 10% phí quản lý của hệ thống 

quỹ thì cũng phải xem lại, vì liệu có thể đảm bảo kết quả đánh giá là khách quan hay không? Có 

thể xem xét phương án, Quỹ TW thuê tư vấn độc lập đánh giá Quỹ cấp tỉnh và dùng ngân sách 
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của Quỹ TW để đánh giá. Còn Quỹ địa phương sẽ có trách nhiệm tổ chức thực hiện đánh giá 

các chủ rừng bằng nguồn kinh phí của mình.  

 

Về thể chế thực hiện, đánh giá độc lập thì cũng cần được quy định cụ thể, tránh trường hợp 

thích thì làm, không thích thì thôi. Sau hội thảo này, có lẽ Quỹ TW nên tham mưu cho Bộ NN-

PTNT ban hành quy định về giám sát đánh giá.   

 

6. Tổng kết phiên hội thảo buổi sáng  
 

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng, kiêm Giám đốc Quỹ BVPTR Việt Nam  

 

Báo cáo của PanNature/CORENARM là rất tốt, có cái nhìn toàn diện của các nhà quản lý dự án 

thông qua một hệ thống khung nội dung gần 50 tiêu chí đánh giá. Tuy nhiên, khung nội dung 

và bộ công cụ đánh giá này cần phải được tiếp tục thử nghiệm thêm ở một số tỉnh khác nữa để 

có cái nhìn toàn diện hơn. Thật ngẫu nhiên khi 03 tỉnh nhóm nghiên cứu lựa chọn đều là ba 

tỉnh có Quỹ BVPTR trực thuộc UBND tỉnh. Nhưng nếu thử nghiệm với Quỹ BVPTR trực thuộc 

Sở NN-PTNT thì có lẽ sẽ cho thấy những đặc điểm khác hơn rất nhiều. Khi đó, vai trò của Sở 

NN-PTNT ở các tỉnh cho thấy mạnh hơn, có khả năng huy động và phối hợp, tham gia của lực 

lượng kiểm lâm trong chi trả DVMTR cũng chặt chẽ hơn.  

 

Hội thảo này (một lần nữa) khẳng định về tính cần thiết của việc thiết lập một hệ thống giám 

sát – đánh giá, trong đó tập trung vào một số điểm: (i) Muốn thực hiện giám sát (giám sát cái gì 

hay giám sát như thế nào) thì cần căn cứ trên kết quả đánh giá; và nội dung đánh giá cần phục 

vụ cho các báo cáo thường kỳ của các Quỹ về quá trình triển khai thực hiện chi trả DVMTR ở 

cấp tỉnh; và (ii) Hiện tại, các Quỹ đang làm khá tốt các đánh giá tình hình thực hiện (đánh giá 

quá trình và đánh giá kết quả). Phần còn thiếu là đánh giá hiệu quả - tác động của chính sách 

chi trả DVMTR.  

 

Do đó, cần thiết phải xây dựng được một khung nội dung với đầy đủ các tiêu chuẩn, chỉ số để 

thực hiện đánh giá khía cạnh (hiệu quả) này.  Bộ tiêu chuẩn và công cụ đánh giá nên tập trung 

vào khía cạnh đánh giá hiệu quả - tác động của 04 nhóm chính: chính sách – thể chế, kinh tế, 

môi trường và xã hội thông qua các chỉ tiêu, con số cụ thể. Sau đó, dựa vào những chỉ tiêu này 

và kết quả đánh giá, một hệ thống giám sát mới có thể xây dựng được. Bên cạnh đó, bộ tiêu 

chuẩn, công cụ và phương pháp đánh giá sẽ được thể chế hóa, đảm bảo tạo nên một mặt bằng 

chung, để dù là ai thực hiện đánh giá thì kết quả đưa ra mới thống nhất và có thể được chấp 

nhận sử dụng.  

 

Về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP, Bộ NN-

PTNT đã trình Thủ tướng và đang được yêu cầu giải trình thêm. Có thể vì nghị định sửa đổi 
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này ra đời trong thời điểm Chính phủ đang có khá nhiều vấn đề khác phải giải quyết, nên tiến 

trình sẽ chậm hơn thường lệ. Bên cạnh đó, cũng cần hiểu là một chính sách mới ra đời, cần 

phải cân nhắc và cân đối giữa rất nhiều khía cạnh khác nhau, không chỉ nằm ở bản thân nội 

dung chính sách mà cần phải có đầy đủ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn cũng như dự báo được 

những rủi ro, vấn đề đối nền kinh tế và phải ra “đúng thời điểm”.  

 

Chính vì vậy, trong thời gian tới, đặc biệt là trong năm 2016, từ phía Tổng cục Lâm nghiệp và 

Quỹ BVPTR Việt Nam đề nghị các tổ chức như PanNature sẽ hỗ trợ Quỹ BVPTR Việt Nam tiếp 

tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện bộ công cụ liên quan đến đánh giá hiệu quả - tác động 

thực hiện chính sách chi trả DVMTR để có thể áp dụng rộng rãi ở Việt Nam.  

 

 



25 | T r a n g  

 

PHẦN II - NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ LÂM NGHIỆP THÔNG QUA 

GẮN KẾT CHI TRẢ DVMTR VÀ CÁC SÁNG KIẾN LÂM NGHIỆP KHÁC TẠI 

VIỆT NAM 

Điều hành: ông Phạm Hồng Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ KH-TC, TCLN, kiêm 

Phó Giám đốc Quỹ BVPTR Việt Nam 

Chi trả DVMTR được coi là một cách tiếp cận, sáng kiến mới trong ngành lâm nghiệp. Qua 5 năm 

thực hiện, chính sách này đã huy động được một nguồn lực xã hội lớn, đóng góp cho hoạt động 

quản lý bảo vệ rừng. Tại phiên buổi sáng, hội thảo này đã tập trung thảo luận về hiệu quả thực 

hiện chi trả DVMTR, sự tham gia của các bên liên quan trong thực tế tại các địa phương và sự 

cần thiết phải xây dựng một hệ thống giám sát – đánh giá nhằm đảm bảo hiệu quả thực hiện 

chính sách chi trả DVMTR trong thực tế là công bằng, minh bạch và bền vững. Phiên buổi chiều 

của hội thảo sẽ gợi mở một cách nhìn mở rộng hơn về huy động nguồn lực cho BVPTR trong bối 

cảnh tái cơ cấu ngành lâm nghiệp thông qua gắn kết thực hiện chính sách chi trả DVMTR với các 

sáng kiến lâm nghiệp khác, như REDD+, đồng quản lý hay sáng kiến hợp tác công – tư, để cùng 

hướng tới mục tiêu chung là nâng cao hiệu quả quản trị lâm nghiệp tại Việt Nam trong tương 

lai. 

7. Triển vọng thúc đẩy hợp tác công tư trong QLBVPTR từ thực tế thực hiện 

chính sách chi trả DVMTR tại Việt Nam  

TS.  Ngô Anh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ NN-PTNT 

 Trong bài trình bày này, TS. Ngô Anh Tuấn chia sẻ một số 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, bảo vệ và phát 

triển rừng tại Việt Nam. 

Hợp tác công tư là một khái niệm xuất hiện trong một vài năm gần đây tại Việt Nam. Điểm xuất 

phát của tiếp cận này là gì? Các nhà kinh tế học đã khẳng định đầu tư tư nhân theo cơ chế thị 

trường nhằm tạo ra lợi nhuận, có thể khiến nền kinh tế đôi khi đi đến khủng hoảng mà không 

kiểm soát được. Ngược lại, đầu tư theo cơ chế kế hoạch nhà nước hướng tới phúc lợi toàn dân 

nhưng kết quả cũng không thành công. Như vậy, hai dòng đầu tư chủ đạo, không chỉ ở Việt 

Nam mà trên toàn thế giới, đều có những rủi ro và không thành công. Do đó, từ sau những năm 

1990, ý tưởng phối hợp hai dòng đầu tư này với nhau và từ đó xuất hiện khái niệm “hợp tác 

công tư” trong các dự án phát triển. Khái niệm này rõ ràng xuất phát từ động cơ nhằm thu hút 

vốn đầu tư tư nhân nhằm bổ sung và giải phóng cho nguồn vốn nhà nước; đồng thời làm tăng 

năng suất và sử dụng các nguồn lực có sẵn một cách hiệu quả hơn; từ đó đẩy mạnh cải cách các 

lĩnh vực, thể chế thông qua các quy định, phân công và tái cơ cấu lại vai trò, nghĩa vụ và trách 

nhiệm của các bên liên quan.  
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Có nhiều loại hình hợp tác công tư được diễn giải dưới các khái niệm như: tương tác công tư 

(public-private interaction), hợp tác công tư (public-private collaboration) và đối tác công tư 

(public-private partnership). Ba loại hình này được phân biệt thông qua mức độ tham gia, 

trách nhiệm của các bên liên quan trong quá trình thương thảo và hợp tác, ví dụ: tương tác 

công tư là khi chính phủ xây dựng môi trường thuận lợi nhằm thu hút đầu tư của doanh 

nghiệp vào một lĩnh vực nhất định; trong khi hợp tác công tư là việc hình thành các thỏa thuận 

giữa khu vực công và khu vực tư nhân.  

Các đối tác trong hợp tác công tư không nhất thiết phải góp vốn tài chính cho phần tham gia 

của mình; mà hình thức cao nhất là đối tác công tư thông qua hợp đồng trách nhiệm giữa hai 

bên. Ngoài việc tham gia đầu tư và cung cấp tài chính, khu vực tư nhân còn tham gia cung cấp 

dịch vụ, trong khi khu vực công chuyển một phần rủi ro sang khu vực tư nhân. Hiện nay, xu 

hướng hợp tác công tư đã được thể chế hóa ở Việt Nam thông qua một số văn bản quy phạm 

pháp luật, như Quyết định 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 về việc ban hành quy chế thí 

điểm đầu tư theo hình thức đối tác công tư; hay gần nhất là Nghị định 15/2015/NĐ-Cp ngày 

14/06/2015 về đầu tư the hình thức đối tác công tư.  

Phân tích hình thức hợp tác công tư từ chính sách chi trả DVMTR có thể thấy một số đặc điểm 

nổi bật như sau:  

 Riêng về vốn, thì rõ ràng chi trả DVMTR là một hình thức hợp tác công tư khi huy động 

được một phần lớn nguồn lực tài chính từ xã hội đầu tư cho hoạt động QLBVR;  

 Các cơ quan quản lý tập trung nguồn lực vào các hoạt động nhằm tăng nguồn thu theo 

hướng xã hội hóa, chưa quan tâm đúng mức tới các thiết chế hợp tác công tư trong 

triển khai chi trả DVMTR; 

 Các cơ sở sản xuất thủy điện/nước sạch: Chủ yếu thu hộ/nộp hộ, trách nhiệm, nghĩa vụ 

chưa thực sự gắn với lợi ích thiết thân; các dịch vụ du lịch, nước công nghiệp, bãi đẻ 

thủy sản, lưu giữ, hấp thụ cacbon chưa triển khai được nguồn thu; 

 Người chi trả dịch vụ : đại đa số người dân trong xã hội 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 dịch vụ: Bước đầu đã gắn nghĩa vụ, trách nhiệm với lợi ích, nhưng 

chưa hiểu đầy đủ về quyền và lợi của người lao động BVPTR từ cung ứng DVMTR. 

Tuy nhiên, do là cơ chế mới, nên chi trả DVMTR vẫn còn bộc lộ một số tồn tại và hạn chế:  

 Cơ quan quản lý nhà nước đang giữ vai trò chủ động, chủ đạo trong việc lập kế hoạch 

và điều phối các hoạt động của chi trả DVMTR, trong khi các thành phần khác chưa thể 

hiện hết vị thế của mình, và do đó còn tham gia một cách bị động;  

 Tàn dư của cơ chế quản lý kế hoạch hóa, quản lý tài chính theo kiểu ngân sách nhà 

nước nên duy ý chí, áp đặt tạo nên nhiều trở ngại; 
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 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…) 

Chính vì vậy, để có thể thúc đẩy một mô hình hợp tác công tư hoàn thiện trong chi trả DVMTR 

cần xác định rõ:  

 Thứ nhất, các nhân tố sẽ thúc đẩy hợp tác công tư. Đó là vai trò của nhà nước như một 

nhà đầu tư, vừa là người kiến tạo và là người bảo trợ cho chính sách này; trong khi, 

cộng đồng dân cư sống trong và gần rừng tham gia chi trả DVMTR cần trở thành những 

chủ rừng đích thực; còn các nhà đầu tư tư nhân cũng chủ động hơn trong việc chi trả và 

đâu tư tài chính cho hoạt động QLBVR.  

 Thứ hai, cần thiết phải có đổi mới tư duy khi thực hiện mô hình này, theo đó, chi trả 

DVMTR sẽ trở thành một mô hình huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư BVPTR 

theo phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”. Từ đó, dẫn tới thay đổi trong 

thiết kế hệ thống và quản trị vận hành nhằm thúc đẩy hợp tác công tư trong QLBVR 

thông qua chi trả DVMTR. Bên cạnh đó, triển khai QLBVR theo mô hình hợp tác công tư 

cũng sẽ góp phần đổi mới quản lý nhà nước trong phát triển lâm nghiệp, theo hướng 

chuyển vai trò của nhà nước từ trực tiếp và chủ đạo trong đầu tư BVPTR và cung cấp 

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.  

 Thứ ba, một môi trường pháp lý cần thiết phải xây dựng để thúc đẩy hợp tác công tư 

trong bảo vệ và phát triển rừng thông qua chính sách chi trả DVMTR. 

  

8. Gắn kết chi trả DVMTR, REDD+ và hợp tác công tư để triển khai hiệu quả 

kế hoạch BVPTR  

TS. Phạm Thu Thủy, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế, CIFOR Việt Nam 

Từ kinh nghiệm thực tế của CIFOR trên toàn thế giới và phân tích bối cảnh Việt Nam, bài 

chia sẻ của TS. Phạm Thu Thủy sẽ phân tích các cơ hội, thách thức và đồng thời đưa ra 

khuyến nghị cho ý tưởng 04 cách tiếp cận lồng ghép chi trả DVMTR, REDD+ và hợp tác 

công tư để hướng tới hiệu quả tốt hơn trong BVPTR trong tương lai.  

Cách thứ nhất là các tiếp cận dựa theo quản lý sử dụng đất, nghĩa là đối với từng loại hình sử 

dụng đất, một sáng kiến, hoặc chi trả DVMTR, hoặc REDD+ hoặc PPP sẽ được ưu tiên áp dụng. 

Ví dụ, với những khu vực đất luật tục, bản địa hoặc khu vực tái định cư, chi trả DVMTR luôn 

được ưu tiên thực hiện bởi đó là những khu vực thuộc về những nhóm yếu thế, thiếu cơ hội 

tiếp cận thị trường nên cần một nguồn vốn thường xuyên, ổn định như chi trả DVMTR để có 
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thể hỗ trợ duy trì và phát triển. Đối với các khu vực đất trống, có khả năng trồng rừng thì sẽ 

được ưu tiên áp dụng REDD+ và PPP; hay với các VQG/KBT thì chỉ có REDD+ được ưu tiên 

thực hiện bởi đây là những thiết chế ổn định, rõ ràng nhất và cũng ít rủi ro nhất để có cơ hội 

nhận chi trả từ REDD+. Các diện tích sử dụng đất lâm nghiệp quy mô nhỏ (dưới 300 ha) ưu 

tiên thực hiện chi trả DVMTR để đảm bảo nguồn thu ổn định cho các hộ gia đình, trong khi các 

diện tích đất quy mô lớn hơn thì tập trung đầu tư REDD+ và cả PPP để tận dụng nguồn vốn lớn 

từ khối tư nhân. Còn các diện tích đất chưa giao sẽ tập trung sử dụng cả tiền PFES và PPP cũng 

như các dự án đầu tư tái trồng rừng AI-CDM.  

Cách tiếp cận thứ hai, để liên kết ba ý tưởng này là theo cách phân lớp và theo gói chi trả 

DVMTR, REDD+ và PPP. Điều này có nghĩa là cần thiết phải nhận diện, lập kế hoạch các khu 

vực tiềm năng có khả năng trồng rừng, tăng trưởng carbon hay khả năng giảm phát thải lớn; 

đồng thời áp dụng chi trả DVMTR tới tất cả các chủ rừng trong diện tích đã được nhận diện để 

bảo vệ rừng. Tương tự, PPP và REDD+ sẽ huy động các nhà đầu tư trong nước và quốc tế để 

bán tín chỉ carbon trong các khu vực được bảo vệ.  

Cách tiếp cận thứ 3 là việc chia giai đoạn cho chi rả DVMTR để gắn kết REDD+, PPP và mang tới 

nhiều loại dịch vụ môi trường. Mỗi năm cơ chế chi trả DVMTR chỉ chi trả cho một loại dịch vụ 

và sẽ thay đổi loại dịch vụ vào năm sau. Cơ chế này đảm bảo tất cả các loại dịch vụ đều mang 

lại giá trị và cũng đảm bảo sự tham gia đóng góp của tất cả các bên liên quan sử dụng các loại 

dịch vụ.  

Cách tiếp cận thứ 4 là cải tổ lại toàn bộ các công cụ và quy định kinh tế, như: Chính phủ sẽ bán 

các tín chỉ REDD+ đã được kiểm chứng cho các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ thông 

qua cơ chế bồi hoàn môi trường; Nhà nước và doanh nghiệp cùng thỏa thuận để cùng tiến 

hành xin cấp chứng chỉ carbon cũng như tìm kiếm thị trường để bán các chứng chỉ này. Thậm 

chí, có trường hợp, nhà nước đưa ra những chính sách cho vay vốn ưu đãi, các khoản miễn trừ 

thuế, vay vốn với lãi suát thấp để khuyến khích khối tư nhận đầu tư vào lĩnh vực buôn bán tín 

chỉ carbon và các dịch vụ rừng hoặc sử dụng quỹ chi trả DVMTR để tái đầu tư và khuyến khích 

khối tư nhân bảo vệ dịch vụ môi trường. 

Từ kinh nghiệm quốc tế, trong bối cảnh của Việt Nam, có thể lồng ghép cả 3 sáng kiến này cùng 

hướng tới việc, thứ nhât, thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch BVPTR, trong đó REDD+ sẽ là 

công cụ tài chính chiến lược đặc biệt ưu tiên để bảo tồn các điểm nóng và các khu vực có nguy 

cơ mất rừng và suy thoái rừng cao nhất; trong khi chi trả DVMTR sẽ là công cụ tài chính và 

chính sách công để đảm bảo việc bảo vệ môi trường rừng trên diện rộng, cũng như hướng tới 

các mục tiêu đồng lợi ích như xóa đói giảm nghèo và cải thiện sinh kế; còn PPP sẽ giúp điều 

phối nguồn lực từ khối tư nhân trong nước và quốc tế, mở rộng tiếp cận thị trường, đầu tư tái 

trồng rừng để thay đổi các kịch bản theo thông lệ và đóng góp cho mục tiêu giảm phát thải.  

Một lựa chọn khác, thứ hai, cũng có thể áp dụng là tiếp tục thực hiện chi trả DVMTR theo lưu 

vực như hiện nay, trong khi REDD+ tập trung đầu tư tại các khu vực có tiềm năng và ưu tiên về 

carbon như các khu bảo tồn, vườn quốc gia; còn PPP sẽ được đầu tư thông qua các cơ chế phát 
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triển sạch trồng rừng/tái trồng rừng tại các diện tích đất trống và hướng tới cơ chế bồi hoàn 

carbon; hoặc PPP sẽ được sử dụng để nâng cao giá trị gia tăng của chi trả DVMTR.   

Cuối cùng, thứ ba, là phương án gắn kết lần lượt cả PPP vào chi trả DVMTR để đảm bảo huy 

động thêm nguồn lực tài chính lâu dài hơn cho chi trả DVMTR; đồng thời gắn kết PPP vào 

REDD+ để thúc đẩy đầu tư và buôn bán tín chỉ carbon theo hướng tiếp cận thị trường tự 

nguyện.  

Để hiện thực hóa các kịch bản lồng ghép kể trên, sẽ rất cần thiết xác định lại các định nghĩa về 

các sáng kiến này một cách rõ ràng, từ mục tiêu và người hưởng lợi; lên kế hoạch sử dụng đất 

hợp lý; đồng thời đảm bảo 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 có hệ thống giám sát – đánh giá hoàn thiện. Một cơ 

chế chia sẻ lợi ích công bằng và minh bạch cùng hệ thống đảm bảo an toàn cũng sẽ rất cần thiết 

khi tiến hành áp dụng lồng ghép cả ba sáng kiến này trong tương lai. 

  

9. Áp dụng đồng quản lý nhằm cải thiện quản trị rừng địa phương từ chính 

sách chi trả DVMTR  

Ông Nguyễn Việt Dũng, PanNature  

Chính sách chi trả DVMTR tại Việt Nam luôn có mục tiêu hướng tới quản trị rừng tốt và hiệu 

quả, thông qua đặc điểm đa mục tiêu, nhiều bên tham gia, hưởng lợi; cũng như đảm bảo được 

các nguyên tắc về công khai, dân chủ, khách quan, công bằng. Tuy nhiên, khi thực hiện trong 

thực tế, chính sách này cũng vướng phải những thách thức trong việc chứng minh hiệu quả 

bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế hộ nghèo trên phạm vi lưu vực hoặc các địa phương. Cơ cấu 

thể chế vận hành chi trả DVMTR hiện đang tập trung phục vụ hoạt động giải ngân, chi trả hơn 

là thúc đẩy phối hợp, bảo vệ rừng hiệu quả tại cơ sở. Các chủ rừng hộ gia đình, cộng đồng còn 

tham gia một cách thụ động và hạn chế hiểu biết về chi trả DVMTR. Đặc biệt, cơ chế phối hợp 

giữa các bên liên quan cùng tham gia bảo vệ rừng còn khá lỏng lẻo, thiếu hệ thống giám sát – 

đánh giá thực tế.  

Chính vì vậy, đề xuất áp dụng đồng quản lý rừng tại các lưu vực có chi trả DVMTR được đưa ra 

nhằm giải quyết các vướng mắc như: rủi ro từ nhận thức, thái độ và hành động của cộng đồng 

tham gia nhận khoán BVR và hưởng lợi từ chi trả DVMTR, tăng cường được sự tham gia của 

các UBND xã và các bên liên quan khác, cũng như tăng cường ý thức về trách nhiệm của chủ 

rừng, kiểm lâm về quản lý thực thi pháp luật bảo vệ rừng; hay thúc đẩy cơ hội sử dụng hiệu 

quả hơn các nguồn lực cho bảo vệ rừng (chi trả DVMTR, hỗ trợ cộng đồng thôn giáp ranh…) 

cho cơ chế chia sẻ lợi ích. Những mô hình này có thể nên ưu tiên áp dụng tại các khu vực rừng 

đặc dụng, các khu vực rừng phòng hộ hoặc các khu rừng tạm giao cho UBND xã quản lý hiện 

nay. Dựa trên đánh giá thực trạng quản lý và hoạt động chi trả DVMTR tại các hu BTTN như 

Xuân Liên (Thanh Hóa) và Pù Hoạt (Nghệ An), một số gợi ý về vận hành cơ chế đồng quản lý 
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hoặc quản lý phối hợp như: thành lập Hội đồng quản lý khu bảo tồn; vận hành Quỹ BVPTR cấp 

xã và thúc đẩy kế hoạch lâm nghiệp xã; và tăng cường các thể chế cộng đồng tham gia bảo vệ 

rừng trên các khung phối hợp đa bên, có năng lực và được hỗ trợ bởi các công cụ nhằm thúc 

đẩy công tác giám sát, thông tin, báo cáo và xử lý vi phạm của chủ rừng, kiểm lâm và chính 

quyền địa phương. Các gợi ý về đồng quản lý này dựa trên nguồn lực chi trả DVMTR, hỗ trợ 

ngân sách và quy hoạch sử dụng đất, và không khuyến khích cơ chế khai thác và chia sẻ lợi ích 

lâm sản trong rừng đặc dụng do các rủi ro khó đoán định và có thể kiểm soát được. 

 

10. Nội dung hỏi – đáp và thảo luận phiên buổi chiều  

Ông Nguyễn Tấn Phú, Chuyên gia chính sách chi trả DVMTR  

Hợp tác công tư là một ý tưởng rất hay. Tuy nhiên, trong điều kiện lâm nghiệp Việt Nam hiện 

nay thì việc lồng ghép chi trả DVMTR với sáng kiến này thì có lẽ vẫn còn hơi sớm, bởi ngay cả 

chính sách chi trả DVMTR Việt Nam hiện cũng chưa thể thực hiện được đầy đủ, thì khi gắn 

thêm một sáng kiến mới nữa sẽ khiến cho mọi việc trở nên phức tạp hơn rất nhiều, thậm chí 

còn có thể khiến cho nhận thức về chính sách chi trả DVMTR vốn đã không rõ ràng, trở nên 

lệch lạc hơn. 

  

Ông Phạm Xuân Phương, Viện Nghiên cứu rừng bền vững và Chứng chỉ rừng  

Cần nhìn vấn đề rộng hơn khi bàn về triển vọng thúc đẩy hợp tác công tư trong lĩnh vực 

BVPTR. Theo luật pháp hiện nay của Việt Nam, rừng tự nhiên thuộc sở hữu toàn dân, quyền tài 

sản thuộc nhà nước và nhà nước có quyền giao cho cá nhân, tổ chức sử dụng. Chính vì vậy, việc 

áp dụng hợp tác công tư đối với lâm nghiệp là hoàn toàn phù hợp về lâu dài. Khi xây dựng 

Quyết định 380 và cả Nghị định 99 về chính sách chi trả DVMTR, tư tưởng ban đầu là “cho dân 

hết”. Tuy nhiên, khi nguồn thu ngày càng lớn, tăng lên hàng nghìn tỷ đồng hay hàng trăm triệu 

đô la, thì không thể “cho dân hết” được nữa. Cốt lõi ở đây là cần phải làm rõ lại cơ chế chia sẻ 

lợi ích giữa nhà nước và nhân dân. Hiện nay, khi thiết kế cơ chế chia sẻ lợi ích trong REDD+ 

cũng đang xem xét đến nội dung này. Để thực hiện REDD+ hay chi trả DVMTR, bản thân nhà 

nước cũng đã và cần đầu tư rất nhiều vào BVPTR, nên khi có nguồn thu, nhà nước cần thu lại 

vốn đầu tư ban đầu của mình. Do đó, đề xuất cần phải áp dụng quy định thu thuế đối với các 

loại hình DVMTR này, chứ không tiếp tục tư tưởng “cho hết dân” được nữa.  

 

Ngoài ra, sáng kiến hợp tác công tư có thể áp dụng ở một số khu vực như các VQG, KBT bởi đây 

là các khu vực đang “bí” nhất về việc thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân. Ngoại trừ những VQG 

đã được hình thành từ lâu đời, đã có cơ sở vật chất thì các nhà đầu tư mới đầu tư vào để kinh 

doanh du lịch, còn các khu khác gần như không có gì, với điều kiện cơ sở vật chất rất kém. Đây 

mới là những khu vực thực sự cần thực hiện đối tác công tư. Các địa phương có thể kêu gọi 

đầu tư vào các khu vực này, thay vào đó họ có thể sẽ đươc hưởng những chính sách ưu đãi về 
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thuế, sử dụng đất, miễn giảm thuế thu nhập... Vì thế, PPP thật sự là cách tiếp cận rất hay, có cơ 

hội và duy trì bền vững lâu dài cho khu vực rừng đặc dụng, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào 

nguồn ngân sách (khoảng 2000 tỷ một năm) như hiện nay.  

 

Đối với REDD+, với diện tích rừng tự nhiên hiện có, nếu bảo vệ tốt thì theo tính toán chi trả 

REDD+, thì Việt Nam cũng chỉ thu về được đến khoảng 300.000 đồng/ha/năm; còn rừng trồng 

thì phụ thuộc vào tính ổn định của rừng nên đơn giá có thể dao động hoặc thấp hơn nhiều. 

Ngay cả đối với chi trả DVMTR, mức chi trả cũng không đồng đều, có những địa điểm được chi 

trả cao, nhưng cũng có chỗ chi trả thấp. Do đó, không nên tách riêng từng sáng kiến ra từng 

khu vực khác nhau, mà nên phối hợp, hướng tới đồng lợi ích để tạo động lực lớn hơn cho 

người dân nhiệt tình tham gia vào các sáng kiến này.  

 

Ông Nguyễn Chí Thành, Chuyên gia chính sách chi trả DVMTR, FORWET  

Về hợp tác công tư, cần chú ý đến rừng đặc dụng vì đây là khu vực hiện cần phải triển khai ý 

tưởng này nhất. Trong hệ thống rừng đặc dụng, ngoài một số VQG và khu bảo vệ cảnh quan có 

hoạt động du lịch, thì hầu hết các khu vực còn lại đều phụ thuộc rất nhiều vào nguồn vốn ngân 

sách nhà nước. Ở một số tỉnh vùng ven biển Đông Nam Bộ, mô hình này đã bắt đầu manh nha 

thực hiện rồi. Một số doanh nghiệp thuê rừng ngập mặn ven biển, đầu tư hướng dẫn người 

dân nuôi tôm, có chứng nhận quốc tế, và hiện nay, giá bán tôm bán được giá cao hơn 20% so 

với giá tôm bình thường. Tỉnh Cà Mau hiện cũng đã có văn bản kết nối doanh nghiệp thủy sản 

với hộ dân nhận khoán rừng và chủ rừng.  

 

Với các nhà máy thủy điện nhỏ, có thể thí điểm mô hình người dân nhận khoán QLBVR trong 

lưu vực của các thủy điện này và trở thành một trong những thành viên được hưởng lợi cùng 

với các nhà máy thủy điện, tạo thành một chuỗi sản xuất và tăng cao giá trị sản xuất của các 

nhà máy thủy điện. Sáng kiến này hi vọng sẽ giúp giải được bài toán thủy điện nhỏ, thí điểm cơ 

chế chi trả trực tiếp cùng với hình thức hợp tác công tư.  

 

Ông Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô  

Liên quan đến hệ thống giám sát chi trả DVMTR, đề nghị thúc đẩy người dân tham gia vào quá 

trình này là hiệu quả nhất.  Từ thực tế cho thấy, hiện nay, Công ty Đăk Tô đang thực hiện giao 

khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng xung quanh và người dân trong các cộng đồng bất kể 

giàu nghèo, đều tham gia và có quyền lợi, nghĩa vụ như nhau khi tham gia QLBVR. Hiệu quả 

quản lý rừng tăng lên rõ rệt nếu so với hình thức quản lý bảo vệ khoán theo hộ trước đây.  

 

Về đề xuất đồng quản lý, thì theo Công ty Đăk Tô đây là mô hình rất khó để thực hiện trong 

thực tế vì khi thực hiện mô hình quản lý rừng bền vững để nhận chứng chỉ, cũng có yêu cầu 

liên quan đến đồng quản lý rừng, và Công ty cũng đã lập đề án và thử nghiệm. Nhưng cho đến 

nay, mô hình này vận hành cũng chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là cơ chế chia sẻ lợi ích, cũng 
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như chia sẻ trách nhiệm không chỉ trong cộng đồng mà giữa cộng đồng với chính quyền địa 

phương và chủ rừng hiện chưa vận hành có hiệu quả. 

 

11. Kết luận và bế mạc hội thảo  
Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam 

Cảm ơn tới các tổ chức PanNature, CORENARM và FORLAND đã phối hợp và hỗ trợ LHHVN và 

TCLN tổ chức hội thảo, và đề nghị các tổ chức này cùng với Quỹ tiếp tục nghiên cứu, để tham 

mưu cho Bộ NN-PTNT một số nội dung khi xây dựng và ban hành Bộ quy định tiêu chuẩn theo 

dõi, đánh giá tác động – hiệu quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR trong thực tế.  

 

Một số bước cần thực hiện tiếp theo như sau:  

 

(i) Rút gọn các tiêu chí đã đề xuất, lựa chọn những tiêu chí khả thi nhất, đồng thời cũng cần 

phân tách rõ ràng hai phần giám sát và đánh giá, xác định ai tham gia, tham gia như thế nào 

vào quá trình này;  

(ii) ngoài phương pháp luận, cần xây dựng một số tay/cẩm nang hướng dẫn thực hiện cho cấp 

cơ sở về giám sát, đánh giá hiệu quả, tác động của chi trả DVMTR có thể áp dụng được; 

 

Liên quan tới những ý tưởng mới như hợp tác công tư, mặc dù đây không phải là vấn đề mới 

nhưng hiện vẫn đang dừng ở quá trình thí điểm và cũng đã được đưa vào các văn bản của Bộ 

NN-PTNT như chương trình mục tiêu phát triển ngành lâm nghiệp. Chính vì vậy, sẽ còn rất 

nhiều cơ hội để các nhà khoa học, chuyên gia tiếp tục nghiên cứu và đề xuất.  
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Phụ lục 1 – Một số bài viết báo chí liên quan nội dung hội thảo   
 

1. Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Thiếu vắng một hệ thống giám sát 

http://www.vietnamplus.vn/chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-thieu-vang-mot-he-thong-

giam-sat/356441.vnp  

http://www.thiennhien.net/2015/11/20/chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-thieu-vang-mot-

thong-giam-sat/  

2. Nhìn lại chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng  

http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Nhin-lai-chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-

rung/241880.vgp  

http://www.yenbai.gov.vn/vi/pages/tintrongnuocchitiet.aspx?itm=47728ecd-ead3-455f-

8908-

0aa5d975c4dd/Nh%C3%ACn%20l%E1%BA%A1i%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20c

hi%20tr%E1%BA%A3%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20m%C3%B4i%20tr%C6

%B0%E1%BB%9Dng%20r%E1%BB%ABng  

3. Nâng cao hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng  

 http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/201511/nang-cao-hieu-qua-

chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-2643415/  

4. Xã hội hóa dịch vụ môi trường rừng: Giảm áp lực chi ngân sách 

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-11-20/xa-hoi-hoa-dich-

vu-moi-truong-rung-giam-ap-luc-chi-ngan-sach-26376.aspx  

5. Cần thiết phải đánh giá độc lập hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng  

http://cand.com.vn/Xa-hoi/Can-thiet-phai-danh-gia-doc-lap-hieu-qua-chi-tra-dich-vu-moi-

truong-rung-373567/  

http://www.tinmoitruong.vn/kinh-te/can-thiet-phai-danh-gia-doc-lap-hieu-qua-chi-tra-dich-

vu-moi-truong-rung_47_46272_1.html  

6. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng: Cải thiện sinh kế cho người dân  

http://moitruongvadoisong.vn/2015/11/21/chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-

cai-thien-sinh-ke-cho-nguoi-dan/  

http://www.vietnamplus.vn/chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-thieu-vang-mot-he-thong-giam-sat/356441.vnp
http://www.vietnamplus.vn/chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-thieu-vang-mot-he-thong-giam-sat/356441.vnp
http://www.thiennhien.net/2015/11/20/chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-thieu-vang-mot-thong-giam-sat/
http://www.thiennhien.net/2015/11/20/chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-thieu-vang-mot-thong-giam-sat/
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Nhin-lai-chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung/241880.vgp
http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Nhin-lai-chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung/241880.vgp
http://www.yenbai.gov.vn/vi/pages/tintrongnuocchitiet.aspx?itm=47728ecd-ead3-455f-8908-0aa5d975c4dd/Nh%C3%ACn%20l%E1%BA%A1i%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20chi%20tr%E1%BA%A3%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20r%E1%BB%ABng
http://www.yenbai.gov.vn/vi/pages/tintrongnuocchitiet.aspx?itm=47728ecd-ead3-455f-8908-0aa5d975c4dd/Nh%C3%ACn%20l%E1%BA%A1i%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20chi%20tr%E1%BA%A3%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20r%E1%BB%ABng
http://www.yenbai.gov.vn/vi/pages/tintrongnuocchitiet.aspx?itm=47728ecd-ead3-455f-8908-0aa5d975c4dd/Nh%C3%ACn%20l%E1%BA%A1i%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20chi%20tr%E1%BA%A3%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20r%E1%BB%ABng
http://www.yenbai.gov.vn/vi/pages/tintrongnuocchitiet.aspx?itm=47728ecd-ead3-455f-8908-0aa5d975c4dd/Nh%C3%ACn%20l%E1%BA%A1i%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20chi%20tr%E1%BA%A3%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20r%E1%BB%ABng
http://www.yenbai.gov.vn/vi/pages/tintrongnuocchitiet.aspx?itm=47728ecd-ead3-455f-8908-0aa5d975c4dd/Nh%C3%ACn%20l%E1%BA%A1i%20ch%C3%ADnh%20s%C3%A1ch%20chi%20tr%E1%BA%A3%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20r%E1%BB%ABng
http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/201511/nang-cao-hieu-qua-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-2643415/
http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong-va-phat-trien/201511/nang-cao-hieu-qua-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-2643415/
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-11-20/xa-hoi-hoa-dich-vu-moi-truong-rung-giam-ap-luc-chi-ngan-sach-26376.aspx
http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-11-20/xa-hoi-hoa-dich-vu-moi-truong-rung-giam-ap-luc-chi-ngan-sach-26376.aspx
http://cand.com.vn/Xa-hoi/Can-thiet-phai-danh-gia-doc-lap-hieu-qua-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-373567/
http://cand.com.vn/Xa-hoi/Can-thiet-phai-danh-gia-doc-lap-hieu-qua-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-373567/
http://www.tinmoitruong.vn/kinh-te/can-thiet-phai-danh-gia-doc-lap-hieu-qua-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung_47_46272_1.html
http://www.tinmoitruong.vn/kinh-te/can-thiet-phai-danh-gia-doc-lap-hieu-qua-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung_47_46272_1.html
http://moitruongvadoisong.vn/2015/11/21/chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-cai-thien-sinh-ke-cho-nguoi-dan/
http://moitruongvadoisong.vn/2015/11/21/chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-cai-thien-sinh-ke-cho-nguoi-dan/
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7. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng chưa được nhận diện và đánh giá đầy đủ 

http://news.vn/khoa-hoc/moi-truong/511805-Chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-

chua-duoc-nhan-dien-va-danh-gia-day-du.html  

8. Cần truyền thông sâu rộng hơn về hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng  

http://dangcongsan.vn/kinh-te/can-truyen-thong-sau-rong-hon-ve-hoat-dong-chi-tra-dich-

vu-moi-truong-rung-331777.html  

http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10004&cn_id=744240  

9. Thúc đẩy hợp tác công tư trong quản lý bảo vệ rừng  

http://www.vusta.vn/vi/news/Lien-hiep-hoi-1733/Thuc-day-hop-tac-Cong-Tu-trong-quan-

ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-59015.html  

http://husta.org.vn/n774_thuc-day-hop-tac-cong-%E2%80%93-tu-trong-quan-ly-bao-ve-va-

phat-trien-rung  

http://tamnhin.net/thuc-day-hop-tac-cong-tu-trong-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-

59331.html  

10. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng chưa được nhận diện  

http://geniebot.com/chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-chua-duoc-nhan-dien/  

11. Chi trả dịch vụ môi trường rừng là thành tựu nổi bật của ngành lâm nghiệp  

http://www.mard.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=42549  

12. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng  

http://villingandcompany.com/moi-truong/chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung/  

13. Chi trả dịch vụ môi trường rừng sau 5 năm thực hiện (Phóng sự)  

http://vov1.vov.vn/moi-truong-phat-trien/chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-sau-5-nam-thuc-

hien-30112015-c21-22034.aspx  

 

 

http://news.vn/khoa-hoc/moi-truong/511805-Chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-chua-duoc-nhan-dien-va-danh-gia-day-du.html
http://news.vn/khoa-hoc/moi-truong/511805-Chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-chua-duoc-nhan-dien-va-danh-gia-day-du.html
http://news.vn/khoa-hoc/moi-truong/511805-Chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-chua-duoc-nhan-dien-va-danh-gia-day-du.html
http://dangcongsan.vn/kinh-te/can-truyen-thong-sau-rong-hon-ve-hoat-dong-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-331777.html
http://dangcongsan.vn/kinh-te/can-truyen-thong-sau-rong-hon-ve-hoat-dong-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-331777.html
http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=10004&cn_id=744240
http://www.vusta.vn/vi/news/Lien-hiep-hoi-1733/Thuc-day-hop-tac-Cong-Tu-trong-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-59015.html
http://www.vusta.vn/vi/news/Lien-hiep-hoi-1733/Thuc-day-hop-tac-Cong-Tu-trong-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-59015.html
http://husta.org.vn/n774_thuc-day-hop-tac-cong-%E2%80%93-tu-trong-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung
http://husta.org.vn/n774_thuc-day-hop-tac-cong-%E2%80%93-tu-trong-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung
http://tamnhin.net/thuc-day-hop-tac-cong-tu-trong-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-59331.html
http://tamnhin.net/thuc-day-hop-tac-cong-tu-trong-quan-ly-bao-ve-va-phat-trien-rung-59331.html
http://geniebot.com/chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-chua-duoc-nhan-dien/
http://www.mard.gov.vn/Pages/news_detail.aspx?NewsId=42549
http://villingandcompany.com/moi-truong/chinh-sach-chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung/
http://vov1.vov.vn/moi-truong-phat-trien/chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-sau-5-nam-thuc-hien-30112015-c21-22034.aspx
http://vov1.vov.vn/moi-truong-phat-trien/chi-tra-dich-vu-moi-truong-rung-sau-5-nam-thuc-hien-30112015-c21-22034.aspx
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Phục lục 2 – Danh sách đại biểu tham dự hội thảo  

STT Họ và tên Cơ quan 

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC (TW & ĐỊA PHƯƠNG) 

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

2 Ông Nghiêm Vũ Khải Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam 

3 Ông Phạm Hồng Lượng Phó Giám đốc Quỹ Bảo về và Phát triển rừng VN 

4 Ông Lê Công Lương Chánh Văn phòng Liên hiệp Hội KHKT Việt Nam 

5 Ông Trương Tất Đơ Vụ KHCN&HTQT, Tổng cục Lâm nghiệp 

6 Ông Nguyễn Lê Hùng 

Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp 

7 Ông Nguyễn Thế Phương 

8 Bà Phan Thanh Hằng 
Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, Tổng cục 
Lâm nghiệp 

9 Ông Bùi Nguyễn Phú Kỳ 
Chuyên viên Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt 
Nam 

10 Ông Nguyễn Thành Vĩnh 
Phó Cục trưởng, Cục Bảo tồn ĐDSH, Tổng cục Môi 
trường 

11 Ông Hồ Thanh Hoàng 
Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon 
Tum 

12 Ông Nguyễn Thành Chung 
Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk tô - 
Kon tum 

13 Ông Trần Văn Định 
Phó chủ tịch, Trưởng ban Lâm nghiệp xã Sa Sơn, 
huyện Sa Thầy, Kon Tum 

14 Ông Võ Sĩ Chung Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Tu mơ rông 
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15 Ông Trần Văn Đằng Chi cục lâm nghiệp Lào Cai 

16 Ông Phan Anh Sơn Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên 

17 Ông Nguyễn Đại Anh Tuấn Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Thừa Thiên Huế 

18 Ông Hoàng Công An Hội KHKT Lâm nghiệp Thanh Hóa 

19 Ông Nguyễn Thanh Lĩnh 
Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 
Lào Cai 

20 Ông Nguyễn Trọng Nam Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai 

21 Ông Trần Quang Tiến Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế 

22 Ông Nguyễn Khắc Lâm 
Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ 
An 

23 Ông Phạm Bá Hùng Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An 

24 Ông Nguyễn Tiến Trung 
Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng 
Nam 

25 Ông Huỳnh Minh Trí 
Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng 
Nam 

26 Ông Vũ Phúc Thịnh Giám đốc BQL rừng phòng hộ A Vương, Quảng Nam 

27 Ông Hồ Văn Minh Giám đốc BQL rừng phòng hộ Sông Kôn 

28 Ông Hoàng Lê Anh Chi cục Kiểm lâm Sơn La 

29 Ông Lê Văn Bốn 
Phó trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, Chi cục 
Kiểm lâm tỉnh Lào Cai 

30 Ông Phạm Thanh Hải Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Hà Giang 

31 Ông Đỗ Mạnh Hùng VQG Bidoup Núi Bà, Lâm Đồng 

32 Ông Nguyễn Trọng Lịch 
Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai 
Châu 
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33 Ông Phạm Đình Thế Cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lai Châu 

34 Ông Tơ Đên Sơn 
Chủ tịch UBND Xã Cha Val, huyện Nam Giang, tỉnh 
Quảng Nam 

35 Ông Lê Công Cường Quỹ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Thanh Hóa 

36 Ông Nguyễn Khắc Hảo 
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Khu BTTN Pù 
Hoạt, Nghệ An 

37 Ông Lê Mạnh Thắng 
Phó giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh 
Sơn La  

38 Ông Hà Phước Phú Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam 

39 Ông Phạm Phương Trung Đại học Huế 

CÁC TỔ CHỨC/VIỆN NGHIÊN CỨU/CHUYÊN GIA 

40 Ông Phạm Xuân Phương Viện Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng  

41 Ông Phạm Quang Tú Oxfam Anh 

42 Ông Bùi Đình Luân Thực tập sinh Tổ chức Oxfam Anh 

43 Ông Phạm Ngọc Bẩy 
Trung tâm Tài nguyên và Môi trường Lâm nghiệp, 
Viện Điều tra Quy hoạch rừng 

44 Ông Lê Mạnh Tuấn Viện Điều tra Quy hoạch rừng 

45 Ông Trần Lê Trà WWF Việt Nam 

46 Ông Nguyễn Chí Thành Wetland VN 

47 Ông Nguyễn Văn Hoàng 

CORENARM 

48 Ông Ngô Trí Dũng 

49 Bà Đỗ Phương Thảo UNDP 
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50 Bà Bùi Thị Thu Trang 

ĐH Tài nguyên và Môi trường 

51 Ông Lê Văn Hưng 

52 Ông Lê Văn Lân Điều phối viên FORLAND 

53 Ông Lê Văn Cường Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

54 Bà Đặng Thúy Nga Chương trình VFD 

55 Ông Nguyễn Tấn Phú 
Nguyên Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành Văn phòng 
Chính phủ 

56 Ông Ngô Anh Tuấn Nguyên Vụ trưởng, Vụ Tài chính, Bộ NNPTNT 

57 Bà Phạm Thị Thu Thủy Tổ chức CIFOR 

58 Ông Lê Trọng Toán CRES 

59 Ông Hoàng Văn Thắng VAFS 

60 Ông Triệu Văn Hưng Hội Khoa học Lâm nghiệp 

61 Bà Tô Thu Hương GIZ 

62 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền RECOFTC 

63 Ông Cao Hải Thanh Toward Transparecy 

64 Ông Phan Trinh Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) 

BÁO CHÍ 

65 Phan Diệp Anh Phóng viên Báo Đại biểu nhân dân 

66 Nguyễn Kiểm Báo Quân đội nhân dân 

67 Nguyễn Hà Hạnh  Thời báo Tài chính VN 

68 Nguyễn Việt Hà Ban Kinh tế, Báo điện tử ĐCSVN 

69 Bạch Yến VOV 
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70 Trần Thu Hiền 
Phóng viên Ban Thời sự - Khoa học, Báo Khoa học & 
Đời sống 

71 Trần Kim Hạnh Thời báo Doanh nhân 

72 Nguyễn Tiến Dũng Vietnam Economic News 

73 Hoàng Minh Nguyệt TTXVN 

74 Thạch Văn Hậu Báo Môi trường và Đời sống 

75 Nguyễn Hoàng Long Tạp chí Nông nghiệp 

76 Lê Hồng Cổng TTĐT Vusta 

77 Nguyễn Giang Thanh Thời sự VTC1 

78 Nguyễn Thị Bích Hồng Ban Kinh tế, TTXVN 

79 Lê Chi 

Truyền hình Nhân dân 

80 Hồng Tâm 

81 Phạm Thu Thủy Báo Tài nguyên và Môi trường 

82 Phan Anh Đức Ban Đối ngoại, VTC 

83 Chu Minh Khôi Thời báo Kinh tế VN 

84 Đỗ Hương Cổng TTĐT Chính phủ 

85 Bùi Hồng Thiết Tạp chí Thi đua Khen thưởng 

86 Nguyễn Thị Hạnh Phóng viên Báo Công Thương 

87 Nguyễn Thanh Phóng viên Báo Hải quan 

88 Nguyễn Ngân Hà Báo Giáo dục 

BAN TỔ CHỨC 

89 Ông Nguyễn Việt Dũng PanNature 
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90 Bà Nguyễn Thị Hải Vân 

91 Bà Trần Hồng Phượng 

92 Bà Phan Thị Bích Hường 

93 Ông Dương Văn Thọ 

94 Bà Đỗ Thị Hồng Nhung 

95 Bà Tô Thị Bích Ngọc 

96 Ông Nguyễn Hữu Minh 

 

 

 

 

 

 

 


