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NỘI DUNG 

1. Vấn đề về GS&ĐG chi trả DVMTR

2. Quy định hiện hành

3. Cách tiếp cận xây dựng hệ thống GS&ĐG

4. Kiến nghị
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Các dấu mốc quan trọng của DVMTR

14/01/2008:

NĐ 05 về
Quỹ Bảo vệ
và phát triển
rừng

10/04/2008: 
QĐ 380 về
Thí điểm
chính sách
chi trả
DVMTR (tại
Lâm Đồng và
Sơn La)

24/09/2010: 
NĐ 99 về
chính sách
chi trả
DVMTR toàn
quốc

02/11/2016:

NĐ 147 sửa
đổi, bổ sung 
một số điều
của NĐ 99

15/11/2017: 
Luật Lâm
nghiệp số
16/2017/ 
QH14          

16/11/2018: 
NĐ 156 
Quy định
chi tiết thi
hành một
số điều của
Luật Lâm
nghiệp
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NHỮNG KẾT QUẢ CHI TRẢ DVMTR

Một trong 10 thành tựu nổi bật nhất của ngành
Nông nghiệp và phát triển nông thôn trong giai 
đoạn 2011-2015 

Bình quân hàng năm thu được trên 1.300 tỷ đồng
chiếm 22% tổng đầu tư toàn xã hội cho ngành lâm 
nghiệp

Chi trả cho 418.731 chủ rừng và hộ nhận khoán
bảo vệ rừng, trong đó có 417.676 là hộ gia đình, 
cá nhân, cộng đồng dân cư, nhóm hộ với 86% là
đồng bào dân tộc

Quản lý và bảo vệ có hiệu quả khoảng 5,98 triệu
ha rừng chiếm 42% diện tích rừng của cả nước
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VẤN ĐỀ VỀ GS&ĐG

Thiếu các quy định chung về bộ chỉ số
giám sát, đánh giá

Thiếu quy định ràng buộc về trách nhiệm giám sát
và báo cáo giữa các cấp, giữa các bên liên quan

Thiếu quy định về tự giám sát của các bên liên
quan

Khoảng trống lớn về hệ thống thông tin, dữ liệu phục
vụ cho báo cáo và giải trình giữa các cấp, giữa các
bên liên quan, nhất là giữa bên cung ứng DVMTR với
bên sử dụng DVMTR; thiếu hệ thống giám sát, chỉ tiêu,
chỉ số cho đánh giá tính công khai, minh bạch, hiệu
quả và tác động ảnh, hưởng của thực thi chi trả
DVMTR.
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BC NC của
Angus 
McEwin và
Nguyễn
Mạnh Hà

- Tiêu chí về
thể chế, KT, 
XH, MT

- 43 chỉ số
GSĐG

- Thực hiện
hàng năm, 
định kỳ

BC rà soát
của TS 

Vương Văn
Quỳnh

- Tiêu chí về
minh bạch, 
công bằng, 
hiệu quả

- 35 chỉ số: 
22 chỉ số GS; 
13 chỉ số báo

cáo

- Thực hiện
hàng năm

BC của
PanNature, 
Corenarm, 
Seeds

- Tiêu chí về
minh bạch, 
công bằng, 
hiệu quả

- 24 chỉ số

- Thực hiện
hàng năm, 
định kỳ

BC của
WWF hỗ trợ

bởi ADB-
CEP

- Tiêu chí về
Thể chế, KT, 

XH, MT

- 24 chỉ số: 
15 chỉ số GS; 
9 chỉ số ĐG

- Thực hiện
hàng năm, 

định kỳ

BC của
CIFOR-VFD

- Tiêu chí về
Thể chế, KT, 
XH, MT

- 26 chỉ số
GSĐG

- Thực hiện
hàng năm, 
định kỳ

Và

Các
nghiên
cứu và

thử
nghiệm

khác

CÁC NGHIÊN CỨU THỬ NGHIỆM
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NHỮNG HẠN CHẾ 

- Thứ nhất, theo cách tiếp cận giám sát

và đánh giá dự án.

- Thứ hai, chỉ số giám sát và đánh giá
nhiều, phức tạp, thiếu các phương pháp, 
công cụ giám sát và đánh giá phù hợp 

- Thứ ba, chưa thể chế hóa GS&ĐG để
triển 
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QUY ĐỊNH VỀ GS&ĐG

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP điểm e 
khoản 1 Điều 72 quy định: “Các cơ quan, 
tổ chức và toàn thể nhân dân tham gia 
giám sát đối với các cơ quan nhà
nước, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, 
cộng đồng dân cư liên quan đến quản
lý, sử dụng tiền dịch vụ môi trường
rừng” 

- Quỹ tỉnh phải chịu sự kiểm tra, giám sát
của quỹ trung ương quy định tại điểm b 
khoảng 1 Điều 79
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HÌNH THỨC GS&ĐG

- GS&ĐG theo cấp quản lý (Quan hệ dọc) 

- GS&ĐG nội bộ (Tự GS&ĐG)

Giám sát “chiều dọc”, giám sát “chiều
ngang” và “tự giám sát”

- GS&ĐG giữa Bên cung ứng DVMTR và
Bên sử dụng DVMTR (Quan hệ ngang)

- GS&ĐG các chương trinh, dự án
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Chỉ tiêu, chỉ số giám sát và đánh giá

Chỉ tiêu, chỉ số về thể chế

Chỉ tiêu, chỉ số về Kinh tế

Chỉ tiêu, chỉ số về xã hội

Chỉ tiêu, chỉ số về môi trường

Yêu cầu: SMART
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Phương pháp và công cụ GS&ĐG 

Mô hình toán học về thống kê phân tích, phân tích
tương quan, các hàm phân tích kinh tế và phân tích
tài chinh; SWOT, CIPP

Phương pháp so sánh “Trước” và “Sau”

Tài liệu thứ cấp, lập ô mẫu giám sát

Bảng hỏi, phỏng vấn bán định hướng

RRA, PRA

Công nghẹ viễn thám (WebGIS)
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Hệ thống tổ chức thực hiện GS&ĐG 

Bộ phận GS&ĐG tại Quỹ TW 

Phòng hoặc ban hoặc cán bộ giám
sát tại 45 quỹ tỉnh

Cán bộ giám sát trong các chủ rừng là
tổ chức và đơn vị sử dụng DVMTR

Xây dựng hệ thống GS&ĐG 3 cấp:
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KIẾN NGHỊ

4 hình thức GS&ĐG

Bộ chỉ số cho 4 nhóm chỉ tiêu: Thể
chế, kinh tế, xã hội và môi trường

Phát triển phương pháp và bộ công cụ
GS&ĐG phù hợp với bộ chỉ tiêu

Xây dựng hệ thống tổ chức GS&ĐG 3 cấp

Bộ NN&PTNT xây dựng hệ thống GS&ĐG với:
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KIẾN NGHỊ

Tiếp tục nghiên cứu, thí điểm để
tổng kết, bổ sung các nội dung giám
sát và đánh giá trong Nghị định số
156/2018/NĐ-CP

Xây dựng và ban hành sổ tay 
hướng dẫn giám sát và đánh
giá chi trả DVMTR
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