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Đa dạng hóa đầu tư tài chính cho hệ thống 
khu bảo tồn ở Việt Nam: 

Nhu cầu trong bối cảnh mới 

Chia sẻ từ một số hoạt động bảo 
tồn ĐDSH – UNDP Việt Nam

Đóng góp cá nhân

Bồi hoàn ĐDSH 

Đồng tài trợ và hỗ trợ 
tài chính

Chi trả dịch vụ môi 
trường rừng

Nguồn: Lucy Emerton, Phạm Xuân Phương and Hà Thị Mừng, 2011. Cơ chế tài chính dành cho khu 

bảo tồn thiên nhiên tại việt nam: Bài học kinh nghiệm và định hướng tương lai. GIZ và MARD
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Nguồn: TCLN (2019) Báo cáo chính sách đầu tư rừng đặc dụng và quản lý phòng hộ theo QĐ 
24/2012/QĐ-TTg và QĐ 17/2015/QĐ-TTg 

Nhu cầu của các khu bảo tồn 
trong việc đa dạng hóa 

đầu tư tài chính như thế nào 
trong bối cảnh mới?
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N.V. Dũng & N.H. Vân (2017) Chính sách đầu tư phát triển RĐD theo 
QDD24/2012/QĐ-TTG: Đánh giá kết quả thực hiện và khuyến nghị sửa đổi

Cơ hội 

Thách 
thức 

Ngoài ngân sách Nhà nước và Chi trả DVMTR, thì 
DLST đang được kỳ vọng là nguồn thu quan trọng. 
Tuy nhiên: 
• Khu bảo tồn: là đơn vị sự nghiệp công lập/đơn vị 

sự nghiệp nhà nước thực hiện đầy đủ vai trò của 
đơn vị quản lý TNTN, bảo tồn ĐDSH
➢Trong bối cảnh ngân sách địa ương bố trí cho 

BVPTR hạn chế (so với NS TW), thì đây tiếp tục 
là rào cả lớn nhất cho KBT

• Chưa đảm bảo các quy định cần và đủ để 
tạo điều kiện và thúc đẩy BQL khu RĐD chủ 
động phát triển DLST, và tiềm năng/cơ hội là 
không đồng đều 

• Trao cơ hội xúc tiến kinh doanh DLST cho BQL 
RĐD trong vai trò là một đơn vị sự nghiệp 
công lập (đang được NSNN bao cấp phần lớn 
kinh phí hoạt động) là một thách thức trước 
những giới hạn về chức năng, thẩm quyền 
và quyền hạn của chính các BQL

• COVID-19
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Cơ hội đa 
dạng hóa đầu 
tư tài chính 
trong bảo tồn 
ĐDSH: Chia sẻ 
từ các hoạt 
động của 
UNDP

Hỗ trợ các khu dự trữ sinh quyển phát triển du lịch sinh 
thái thân thiện với ĐDSH (xây dựng tiêu chuẩn điểm 
đến an toàn/thân thiện) [Dự án Khu dự trữ sinh quyển]

Thúc đẩy hợp tác công tư (PPP) nhằm tăng cường 
nguồn thu tại KBT và tăng cường năng lực thực thi bảo 
tồn ĐDSH [PIF-7 về Bảo tồn loài hoang dã thông qua du 
lịch dựa vào thiên nhiên]

Hỗ trợ xây dựng đề án/hệ thống thu phí thăm quan 
danh lam thắng cảnh tại khu bảo tồn biển [Dự án 
BIOFIN]

Thúc đẩy diễn dàn, kết nối cảnh quan lưu vực sông bền 
vững [Dự án QLR/ĐR bền vững lưu vực Sông Ba – GEF]

Phát triển du 
lịch có trách 
nhiệm trong 
các Khu Dự 
trữ sinh 
quyển, KBT 
[BRs, WLD 
NBT]

• Tiềm năng ‘Du lịch nội địa’ (Người 
Việt Nam đi du lịch Việt Nam) trong 
bối cảnh COVID-19

• Thiết kế và vận hành chương trình 
chứng nhận du lịch Khu Dự trữ sinh 
quyển: các cơs sở du lịch; điểm đến 
an toàn [COVID-19]

• Phát huy các sản phẩm và dịch vụ 
nhằm thúc đẩy liên doanh – liên kết 
với KBT

• Giải pháp tích hợp giảm thiểu tác 
động của du lịch tới đa dạng sinh học 
và hỗ trợ bảo vệ các loại động vật 
hoang dã



1/7/2021

6

Thúc đẩy cơ hội huy động tham gia đầu tư bền vững ở 
cấp lưu vực sông [Dự án UNDP-GEF Sông Ba]

• Nghiên cứu, thành lập và phát huy vai trò diễn đàn ở cấp lưu vực sông
• Huy động sự tham gia của các tác nhân có liên quan, sử dụng dịch vụ hệ sinh thái 

từ rừng

• Xem xét khả năng thành lập đơn vị Quản lý ở quy mô lớn, thống nhất quản lý rừng 
trên toàn lưu vực sông

• Chuyên môn hóa theo chức năng
• Nâng cao thể chế [trực thuộc UBND tỉnh, ngang cấp với các sở , thúc đẩy phối 

hợp liên ngành, liên tỉnh
• Trực tiếp tham gia vào điều phối quản lý các nguồn thu từ các dịch vụ hệ sinh 

thái rừng.

• Lập quy hoạch không gian ở cấp độ lưu vực sông để xác định quỹ đất cho 
phát triển rừng trồng sản xuất giao các đơn vị chủ rừng (e.g. Ban QLRPH) để 
tạo nguồn thu

CẢM ƠN QUÝ VỊ!
@nguyen.trung.thong@undp.org


