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Họp thảo luận về bộ công cụ giám sát – đánh giá chi trả 

DVMTR và tập huấn sử dụng thiết bị di động trong giám sát 
tuần tra bảo vệ rừng trong chi trả DVMTR 

 
Thành phố Huế, ngày 14-15 tháng 2 năm 2017  

 

Giới thiệu  
 
Chính sách chi trả DVMTR chính thức triển khai tại Việt Nam từ đầu năm 2011, kể từ khi 

Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ có hiệu lực. 
Mới đây, ngày 02/11/2016, Nghị định 147/2016/NĐ-CP bổ sung một số điều của 
Nghị định 99/2010/NĐ-CP cũng đã được Chính phủ ban hành. Qua 5 năm thực 
hiện, chi trả DVMTR đã trở thành một trong những chính sách lâm nghiệp đáng 
chú ý nhất ở Việt Nam và mang lại nhiều thành tựu quan trọng. Chính sách cũng 
tạo nguồn thu mới, hỗ trợ thêm chi phí hoạt động và vận hành cho các chủ rừng 
nhà nước, nhất là các công ty lâm nghiệp trong bối cảnh khai thác rừng tự nhiên 
đang tạm dừng.  
 
Năm 2014, Chính phủ đã đánh giá 03 năm thực hiện chính sách chi trả DVMTR trên 
toàn quốc, nhưng kết quả đánh giá về quá trình thực hiện, hiệu quả và tác động chủ 
yếu mang tính định tính, chủ quan, thiếu các dẫn liệu được thu thập và phân tích 
một cách hệ thống và khoa học. Năm 2015, Liên minh Đất rừng (FORLAND) đã thực 
hiện đánh giá chất lượng quá trình thực hiện chi trả DVMTR cấp địa phương tại 03 
tỉnh Quảng Nam, Kon Tum và Lào Cai. Bên cạnh những kết quả khả quan, vẫn còn 
những rủi ro, thách thức trong quá trình thực hiện. Những đánh giá về tình hình 
thực hiện cũng như tác động của chi trả DVMTR tại nhiều địa phương đã chỉ ra 
rằng, sự thiếu vắng hoàn toàn của một hệ thống giám sát – đánh giá chi trả DVMTR 
đã trở thành rào cản để có thể nhận diện, phân tích, và đánh giá chất lượng tổ chức 
thực hiện, hiệu quả và tác động của chính sách này trong thực tế, đặc biệt đối với 
các khía cạnh môi trường (bảo vệ rừng, đa dạng sinh học) hay xã hội (cải thiện sinh 
kế, sự tham gia và hưởng lợi của các đối tượng hộ gia đình, cộng đồng hay những 
thay đổi trong hệ thống quyền tiếp cận tài nguyên thiên nhiên,…) ở cấp địa phương. 
Do đó, còn có rất nhiều các câu hỏi cần phải trả lời để có thể chứng minh một cách 
thuyết phục về những thành tựu của chính sách chi trả DVMTR trong thực tế, đặc 
biệt là đối với hai mục tiêu lớn là hiệu quả quản lý bảo vệ rừng và đóng góp cải 
thiện sinh kế, xóa đói và giảm nghèo cho các hộ gia đình và cộng đồng sống trong 
và gần rừng.  
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Chính vì vậy, việc xây dựng một hệ thống giám sát – đánh giá chính sách chi trả 
DVMTR, đặc biệt chú trọng đến khía cạnh thể chế, môi trường, xã hội, sự tham gia 
và hưởng lợi của hộ gia đình, cộng đồng; với đầy đủ các tiêu chí, chỉ số thực tế, áp 
dụng được, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016-2017 mà các 
Quỹ BVPTR trung ương và địa phương đều mong muốn triển khai. Yêu cầu cần có 
một hệ thống giám sát – đánh giá chi trả DVMTR cũng đang được một số dự án, tổ 
chức phi chính phủ khác như VFD, CIFOR, GIZ hay WWF quan tâm ở mức độ khác 
nhau.  
 
Tiếp nối những kết quả và kinh nghiệm nghiên cứu của các chuyên gia và các tổ 
chức liên quan trong những năm qua, cũng như đề nghị hỗ trợ của Tổng cục Lâm 
nghiệp và Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Việt Nam, nhóm nghiên cứu của Liên minh 
Đất rừng FORLAND tiếp tục phát triển và hoàn thiện bộ chỉ số giám sát – đánh giá 
chi trả DVMTR dành cho cấp tỉnh, với mong muốn hoàn thiện một Hướng dẫn về 
thực hiện giám sát – đánh giá chi trả dịch vụ môi trường rừng ở cấp đia phương, 
ứng dụng thử nghiệm và được Tổng cục Lâm nghiệp khuyến cao hoặc phê chuẩn 
áp dụng rộng rãi sau này.  
 
Nhằm tham vấn các bên liên quan hoàn thiện bộ chỉ số giám sát – đánh giá chi trả 
DVMTR và thử nghiệm bộ công cụ giám sát – đánh giá, Liên minh Đất rừng 
(FORLAND), gồm các tổ chức Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), 
Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên (CORENARM) và Trung tâm 
Giáo dục và Phát triển Kinh tế Bền vững (SEEDs), phối hợp cùng Quỹ Bảo vệ Phát 
triển rừng Việt Nam, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng Thừa Thiên Huế và WWF tổ chức 
họp thảo luận về bộ công cụ giám sát đánh giá chi trả DVMTR và tâp huấn sử dụng 
thiết bị di động trong giám sát tuần tra bảo vệ rừng trong chi trả DVMTR.  
 
Thời gian và địa điểm  

 Thời gian: từ 8:00 – 17:00, ngày 14-15 tháng 2 năm 2017 
 Địa điểm: Khách sạn Heritage, số 9 Lý Thường Kiệt, thành phố Huế  
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CHƯƠNG TRÌNH  
 

Họp thảo luận về bộ công cụ giám sát – đánh giá chi trả 
DVMTR và tập huấn sử dụng thiết bị di động trong giám sát 

tuần tra BVR trong chi trả DVMTR  
 

 

Thời gian Nội dung 

Thứ ba, ngày 14/2/2017  

8:00 – 8:30  Đăng ký đại biểu 

Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên 

(CORENARM) 

 8:30 – 8:40  Phát biểu khai mạc và giới thiệu hội thảo 

Ông Phạm Ngọc Dũng, GĐ Quỹ Bảo vệ Phát triển Rừng Thừa 

Thiên Huế 

 8:40 – 8:50  Phát biểu chào mừng và chỉ đạo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển 

rừng Việt Nam  

Phần 1: Tham vấn bộ chỉ số giám sát – đánh giá chi trả DVMTR  

   8:50  - 9.15 Giới thiệu về Bộ chỉ số giám sát – đánh giá chi trả DVMTR  

Nhóm nghiên cứu Liên minh Đất rừng (FORLAND) 

   9.15 – 10.00  Thảo luận và góp ý cho các chỉ số  

  10.00 – 10.15 Nghỉ giữa giờ 

  10.15 – 11.00 Giới thiệu về Bộ công cụ thực hiện Bộ chỉ số giám sát – đánh 

giá chi trả DVMTR dành cho các đối tượng cụ thể  

Nhóm nghiên cữu Liên minh Đất rừng (FORLAND)  

11.00 – 11.45 Thảo luận và góp ý cho bộ công cụ thực hiện giám sát – đánh 

giá  

11.45 – 12.00 Kết luận phần thảo luận buổi sáng và chỉ đạo thực hiện tiếp 

theo  

Phần 2: Thực hiện giám sát tuần tra BVR trong chi trả DVMTR bằng thiết 

bị di động  

13.30 – 14.15 Giới thiệu phần mềm giám sát tuần tra BVR trong chi trả 

DVMTR bằng thiết bị di động  

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)  

Hỏi & đáp  

14.15 – 15.00 Thiết lập hệ thống giám sát tuần tra BVR cấp địa phương, hệ 

thống lưu trữ, xử lý và báo cáo dữ liệu  

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)  

Hỏi & đáp 
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15.00 – 15.15 Nghỉ giữa giờ 

15.15 – 16.30 Thực hành ứng dụng di động trong giám sát tuần tra BVR 

trong chi trả DVMTR 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)  

Hỏi & đáp 

 

Thứ tư, ngày 15/2/2017 

Thực hành thực địa tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền  

6:30 – 12:00 Nhóm I: Tổ chức thử nghiệm bộ công cụ giám sát – đánh giá 

chi trả DVMTR trên thực tế tại xã Phong Mỹ, huyện Phong 

Điền  

Nhóm II: Thử nghiệm thu thập số liệu thực địa rừng cộng 

đồng thôn Tân Mỹ, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền (số liệu 

khoong gian, chụp ảnh thực địa, số liệu thuộc tính). Giải thích 

các chức năng và cách khắc phục thao tác.  

Chi tiết chương trình thực địa cũng như thành phần tham gia sẽ được gửi tới 

Quý vị đại biểu trong ngày hội thảo 14/2/2017.  

 

 
 

 
 


