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TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH
CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐẾN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG 

RỪNG PHÒNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

Trần Quốc Cảnh

Hà Nội, ngày 13/10/2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG
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Nội dung trình bày

Thực trạng quản lý rừng bền vững rừng phòng hộ trên
địa bàn tỉnh TT Huế

Tác động chính sách chi trả DVMTR đến quản lý rừng
bền vững trên địa bàn tỉnh TT Huế

Giải pháp quản lý rừng bền vững trong thời gian đến.
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Thực trạng quản lý rừng phòng hộ trên

địa bàn tỉnh TT Huế
Tất cả các Ban QLRPH đã
được phê duyệt phương án

quản lý rừng bề vững;

Nguồn lực từ Ngân sách 
hằng năm cho công tác quản 
lý bảo vệ rừng khoản 4-5 tỷ;

Nguồn nhân lực bổ sung từ 
nguồn ngân sách không có;

Đóng cửa khai thác gỗ rừng
tự nhiên.

Cơ chế khai thác rừng trồng
phòng hộ còn bất cập

Tổng diện tích rừng phòng hộ ở tỉnh TT 

Huế 75,000ha chiếm gần 27% trong đó có

đến 70,000ha rừng tự nhiên (93%); trong

đó diện tích rừng do các Ban QLRPH quản

lý rừng tự nhiên phòng hộ 62,000ha (88%).
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Bức tranh quản lý rừng phòng hộ



26/6/2019

3

5

Tác động chính sách chi trả DVMTR đến quản lý rừng bền

vững trên địa bàn tỉnh TT Huế

Thể chế

• Hình thành hệ thống thực hiện chính sách DVMTR

• Có sự giám sát về công tác quản lý bảo vệ rừng từ Quỹ BVPTR

• Từ chính sách đến thực tiễn

Nguồn lực

• Tài chính (Tiền DVMTR hằng năm gấp 10 lần NSNN)

• Nhân lực (Hình hành lực lượng QLBVR Chuyên trách 150 người)

• Diện tích RPH được bảo vệ bằng tiền DVMTR chiếm 89% diện
tích (59.000ha/75.000ha).

Nhận thức

• Các Ban QLRPH

• Người dân sống gần rừng

• Bên sử dụng DVMTR, toàn xã hội
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Giải pháp quản lý rừng bền vững trong

thời gian đến

Đánh giá lại giá trị rừng phòng hộ

Phân cấp lại chức năng rừng phòng hộ

Áp dụng công nghệ trong quản lý rừng phòng hộ

Tăng cường nguồn lực cả ngân sách và nguồn thu xã hội hóa

Tạo sự ổn định trong công tác bảo vệ rừng phòng hộ để công tác quản lý thật
sự bền vững

Rừng sản xuất phải có trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ RPH

Cần có hệ thống giám sát đánh giá công tác QLBVR PH thực tế
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Xin chân thành cảm ơn!


