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Đa dạng hóa nguồn đầu tư cho hệ thống 

rừng đặc dụng Việt Nam: Chính sách, 

thực tiễn và triển vọng

Hà Nội 31/12/2019

TS NGÔ ANH TUẤN

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

NỘI DUNG BÁO CÁO 

CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ  HỆ THỐNG 
RỪNG ĐẶC DỤNG

THỰC TIỄN ĐẦU TƯ HỆ THỐNG 
RỪNG ĐẶC DỤNG

TRIỂN VỌNG CÁC NGUỒN ĐẦU TƯ 
HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG 
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DIỆN TÍCH HỆ THỐNG RỪNG VÀ RỪNG ĐẶC DỤNG

Tổng DTR: 14.450.000 ha RĐD: 2.150.000 ha

RTN: 10.300.000 ha RPH: 4.600.000 ha

RT:   4.150.000 ha RSX: 7.700.000 ha

Tỷ lệ che phủ (2018): 41,65% 

Tổ chức bộ máy quản lý hệ thống RĐD

164 BAN QUẢN LÝ 

33 BQL VQG 

6 BQL thuộc TCLN

27 BQL thuộc địa phương

57 BQL Khu Dự trữ thiên
nhiên

12 BQL Khu Bảo tồn loài - sinh
cảnh

53 Khu bảo vệ cảnh quan

9 Khu rừng thực nghiệm
nghiên cứu khoa học
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Nhân lực quản lý rừng đặc dụng

Tổng số CBCNV 3.221 người 

 Trình độ KHKT

• Đại học và trên đại học: 2.036

63,2 %

• Cao đẳng và trung cấp: 828

25,7 %

• CNKT và LĐ trực tiếp: 357

11,1%

• LĐ làm việc theo HĐ mùa vụ

 Trình độ lý luận chính trị

• Cao cấp: 145 (4,5 %)

• Trung cấp: 416 (12,9 %)

• Sơ cấp: 780 (24,2 %)

• Còn lại: 1.880 (58,4 %)

CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG ĐẶC DỤNG

CÁC

NGUỒN 
XHH

ODA

NGÂN SÁCH 

NHÀ NƯỚC 
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Chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng

Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg ngày 1/6/2012 

“RĐD là tài sản QG. BV&PT RĐD là trách nhiệm của NN và toàn XH”.

Tổng nguồn NSNN: 5.500 tỷ đồng, giai đoạn 2011-2020, 50% là ĐTPT

NSNN hỗ trợ đầu tư cho cộng đồng dân cư thôn bản vùng đệm ĐQL

RĐD, mức 40 triệu đồng/thôn/năm

Cơ chế đầu tư hệ thống rừng đặc dụng

CƠ 
CHẾ 
ĐẦU 
TƯ

Nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, vật chất thiết yếu
và bảo đảm chi phí cho hoạt động của bộ máy quản lý,
BVR, bảo tồn, theo dõi giám sát ĐDSH, nghiên cứu khoa
học, đào tạo nguồn nhân lực, tuyên truyền giáo dục BVR,
cải thiện đời sống người dân trong RĐD và vùng đệm.

Nhà nước khuyến khích phát triển các hoạt động DVMTR,
kinh doanh DVDLST trong RĐD, tạo nguồn thu bù đắp các
chi phí, nâng cao thu nhập của CBCNVC và thay thế dần
nguồn NSNN.

Nhà nước hỗ trợ và tạo cơ chế hưởng lợi cho các thành phần
kinh tế, cộng đồng dân cư thôn bản tham gia đầu tư BV&PT
hệ thống RĐD
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Các chính sách  BV&PTR  
 QĐ 57/QĐ-TTg phê duyệt KH BV&PTR (2011- 2020). Tổng vốn: 49.317 tỷ

NSNN 14.067 tỷ (29%); vốn ngoài ngân sách: 35.250 tỷ (71%).

 QĐ 07/2012/QĐ-TTg về một số chính sách tăng cường công tác BVR;

 NĐ 75/2015/NĐ-CP về cơ chế , chính sách BV&PTR gắn với giảm nghèo

nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số (2015-2020);

 QĐ 38/2016/QĐ-TTg, về một số chính sách BV&PTR và đầu tư hỗ trợ kết cấu

hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm nghiệp;

 QĐ 886/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển LN bền vững 2016-2010.

Tổng : 59.600 tỷ. NSTW 14.575 tỷ (24,45%); nguồn ĐTPT: 9.460 tỷ (64,9%);

nguồn SN: 5.115 tỷ (35,1%). ODA và các nguồn khác 45.025 tỷ (75,55%).

CÁC CHÍNH SÁCH XHH ĐẦU TƯ BV&PT RĐD

 Phát triển các nguồn thu

• Chi trả DVMTR

• Phát triển DVDLST

• Phát triển các DVSXKD từ rừng

• Thu hút các nguồn vốn ODA

 Xây dựng các chính sách 

• NĐ 99/2010/NĐ-CP

• NĐ 147/2016/NĐ-CP 

• NĐ 117/ và QĐ 24/QĐ-TTg 

 Quản lý sử dụng các nguồn thu

• NĐ 05/2008/NĐ-CP

• NĐ 141/2016/NĐ-CP
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THỰC TIỄN THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH 

ĐẦU TƯ BV&PTR

CƠ CẤU CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ BV&PTR

7.072 tỷ
18%

3.667 tỷ
9%

5.096 tỷ
13%

24.150 tỷ 
60%

Ngân sách nhà nước

Vốn ODA

Chi trả DVMTR

Nguồn vốn khác (các 
tổ chức, cá nhân tự 
đầu tư)

Cơ cấu nguồn vốn 5 năm 2011 - 2015

13.966 tỷ
21%

7.422 tỷ
11%

10.799 tỷ
17%

33.943 tỷ 
51%

Cơ cấu nguồn vốn 8 năm 2011 - 2018
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KẾT QUẢ GIAO KHOÁN BẢO VỆ RĐD

Tổng vốn giao khoán BVR 2014-2018 tại 46 Khu RĐD 

1.294.488,6 triệu đồng

NSNN: 69,0% Chi trả DVMTR: 30,3% Các nguồn khác: 0,7%

Đối tượng

nhận khoán

BVR

Tỷ trọng diện

tích giao

khoán BVR (%)

Tỷ trọng tiền

nhận khoán

BVR (%)

Hộ gia đình 46,7 56,4

Cộng đồng thôn 37,7 32,3

LLVT 5,9 4,7

Đối tượng khác 9,7 6,6

Tổng 100 100

KẾT QUẢ XHH CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG

 Kết quả thực hiện chính sách chí trả DVMTR

• Tổng thu tiền chi trả DVMTR  năm 2018: 2.579 tỷ đồng

• 74/164 BQL RĐD đã được nhận tiền chi trả DVMT

• Tổng diện tích RĐD được chi trả DVMTR: 1,148 triệu ha (48%)

• Tổng số tiền các BQL RĐD nhận năm 2018: 336 tỷ đồng 

 Kết quả hoạt động DVDLST

60 Khu RĐD  tổ chức DVDLST.

• Năm 2016: 1,76 triệu lượt khách,  

Doanh thu: 130 tỷ đồng;       

• Năm 2017: 1,67 triệu lượt khách,

Doanh thu: 145 tỷ đồng; 

• Năm 2018: 2,39 triệu lượt khách, 

Doanh thu: 155,5 tỷ đồng
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KẾT QUẢ NGUỒN DVMTR ĐẦU TƯ BV&PTR 

 74 BQL RĐD thu 336 tỷ đồng (2018), bằng 114,7 % tổng nguồn

NSNN địa phương đầu tư phát triển LN. Bq 4,54 tỷ đồng/bql/năm.

 Tiền chi trả DVMTR trong cơ cấu vốn đầu tư LN 2011 – 2018 tại 38 

tỉnh có chi trả DVMTR

KẾT QUẢ XHH CÁC NGUỒN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI 

CÁC BQL RĐD VÀ ĐỜI SỐNG CBCNV

 VQG Phong Nha Kẻ Bàng:

 Trích lập các Quỹ: 2016: 905 triệu đồng; 2017: 2.207 triệu đồng;

2018: 3.731 triệu đồng.

 Bình quân thu nhập tăng thêm 26-28,8 triệu đ/người/năm

 Khu BTTN Văn Hóa Đồng Nai:

 Trích lập các Quỹ: 2016: 432 triệu đồng; 2017: 1.229 triệu đồng;

2018: 2.446 triệu đồng.

 Bình quân thu nhập tăng thêm 13 triệu đồng/năm.

 VQG Ba Vì:

 Trích lập các Quỹ: 2016: 10.917 triệu đồng; 2017: 12.150 triệu đồng;

2018: 12.534 triệu đồng.

 Bình quân thu nhập tăng thêm 35-45 triệu đồng/người/năm
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TRIỂN VỌNG ĐA DẠNG HÓA CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 

HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG

Cơ cấu các nguồn vốn đầu tư hệ thống RĐD tiếp tục thay đổi theo

hướng giảm dần các nguồn NSNN và ODA, tăng dần nguồn XHH.

 Nguồn NSNN: 

 Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng thể chế, phát triển nguồn

nhân lực, nghiên cứu khoa học, điều tra, quy hoạch, … 

 Bảo tồn ĐDSH, bảo vệ các loài động thực vật nguy cấp quí hiếm, bảo

tồn nguồn gen bản địa, nhân giống các loài cây có giá trị bảo tồn,…

 Hỗ trợ cộng đồng ĐQL BV&PTR

 Nguồn ODA:

 Xây dựng cơ chế, chính sách

 Đào tạo cán bộ

 Ứng phó BĐKH

 Nghiên cứu bảo tồn ĐDSH

 Cứu hộ động vật rừng hoang dã

TRIỂN VỌNG ĐA DẠNG HÓA CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 

HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG                                      

 Các nguồn XHH:

 Chi trả DVMTR

• Triển khai thực hiện đồng bộ tất cả 5 loại hình DVMTR theo Luật

LN, đặc biệt đối với dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng

• Nâng mức chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất thủy điện và

nước sạch ngang giá thị trường; điều chỉnh mức chi trả DVDLST

• Xây dựng văn bản QPPL, bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc triển khai

chính sách cho thuê môi trường rừng tại các khu RĐD
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TRIỂN VỌNG ĐA DẠNG HÓA CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 

HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG 

 Phát triển DVDLST

• Kinh tế phát triển, dân số tăng,

tầng lớp trung lưu tăng nhanh,

giao thương quốc tế sôi động,

cùng xu hướng phát triển xanh

là cơ hội gia tăng nguồn thu từ

DVDLST trong hệ thống RĐD

• Tăng số lượng VQG, khu BTTN

thực hiện kinh doanh DVDLST

• Thực hiện cơ chế vé vào cửa

các VQG, khu BT theo thị trường

• Xây dựng môi trường pháp lý

bảo đảm cơ sở thực hiện liên

doanh, liên kết phát triển DVDLST

trong hệ thống RĐD

TRIỂN VỌNG ĐA DẠNG HÓA CÁC NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 

HỆ THỐNG RỪNG ĐẶC DỤNG 

 Phát triển SXKDDV trong hệ thống RĐD

• Sản xuất cây giống: cây trồng rừng, cây thuốc, các loài hoa…

• Sán xuất cung cấp các con giống: lợn rừng, gà rừng,… 

• Sản xuất đồ lưu niệm

• Cung cấp môi trường

nghỉ dưỡng, an dưỡng,

điều kiện môi trường

chữa trị bệnh

• Cung cấp oxy, khí sạch

 Xây dựng hệ thống các

văn bản QPPL đồng bộ

cho giai đoạn tới để thu

hút các nguồn lực đầu tư

cho hệ thống RĐD
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU 

Thank you for your attention

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN


