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“NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN BỀN VỮNG RỪNG ĐẶC DỤNG Ở VIỆT NAM”

Đặt vấn đề

• Rừng đặc dụng đóng vai trò quan trọng đối

với hệ sinh thái rừng VN với 2,15 triệu ha

chiếm khoảng 15% được quản lý bởi 164

ban quản lý rừng đặc dụng;

• Mặc dù trong thời gian vừa qua có nhiều

chính sách đầu tư nhưng vẫn còn nhiều bất

cập như thiếu hụt nguồn ngân sách thường

xuyên và đầu tư;

• Bên cạnh đó với xu thế thắt chặt đầu tư

công, tinh giảm bộ máy, giảm chi cho các

đơn vị sự nghiệp cũng là một thách thức;

• Yêu cầu thực hiện phương án quản lý rừng

bền vững theo Luật Lâm nghiệp;

• Xây dựng chính sách đầu tư phát triển rừng

đặc dụng giai đoạn tới.



12/22/2020

2

Các bước thực hiện

Điều tra và khảo sát các ban 

quản lý rừng đặc dụng

- Tổng quan tài liệu trong và ngoài nước về cơ 
chế tài chính quản lý rừng đặc dụng.

- Rà soát chính sách (Luật Ngân sách, Đầu tư 
công, Lâm nghiệp); các văn bản dưới luật. 

- Gửi phiếu khảo sát cho các BQLR (165 ban, 
kết qủa phản hồi 51 BQL).

- Khảo sát thực địa Nghiên cứu trường hợp tại
Ninh Bình, Gia Lai và Cà Mau.

- Đề xuất sửa đổi bổ sung, hoàn thiện cơ chế
chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng. 

Tổng quan tài liệu, rà soát 

chính sách

Phân tích số liệu, viết báo

cáo tổng hợp, tóm lược

chính sách

CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN

Luật Lâm 
nghiêp

Chiến lược
Lâm 

nghiệp

Chương 
trình phát 
triển lâm 

nghiệp bền 
vững

Quyết định 
24/2012/QĐ

-TTg

Luật Đa 
dạng Sinh 

học

Luật Ngân 
sách nhà 

nước; Luật 
Đầu tư 
công

• Luật Ngân sách Nhà nước 2015;

• Luật Lâm nghiệp 2017;

• Luật Đầu tư công 2019;

• Nghị định 156/2018/NĐ-CP;

• Chiến lược Phát triển lâm nghiệp 2006-
2020;

• Chương trình phát triển lâm nghiệp bền 
vững 2016-2020;

• Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg; 

• Thông tư 28/2018/TT-BNN-LN v.v..

Đầu tư phát triển 

rừng đặc dụng
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Kết quả rà soát chính sách quản lý rừng đặc dụng

• Củng cố hệ thống rừng đặc dụng quốc gia hiện có theo
hướng nâng cao chất lượng rừng và giá trị đa dạng
sinh học.

• Mâu thuẩn giữa Luật Ngân sách nhà nước với Luật

Lâm nghiệp (Luật Lâm nghiệp quy định Nhà nước bảo
đảm nguồn lực cho hoạt động quản lý, bảo vệ và
phát triển RĐD; Luật Ngân sách NN, NĐ 141, 
BQLRĐD là đơn vị sự nghiệp công lập phải thực hiện
tự chủ tài chính, giảm ngân sách theo lộ trình NQ 19).

• Bộ máy BQLRĐD thời gian qua đã chịu ảnh hưởng khi
thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP có sự chồng
chéo với Luật Công chức, và chức năng. 

• Tự chủ được về tài chính, thông qua tăng nguồn thu
từ dịch vụ môi trường rừng và phát triển du lịch sinh
thái.

Sơ đồ phân bổ nguồn tài chính cho BQLR cấp 
trung ương quản lý

Thủ tướng

Bộ trưởng

(Bộ NNPTNT)

Tổng cục Lâm 

nghiệp

Bộ Tài Chính (Kế hoạch tài chính-

NSNN, Thu chi ngân sách, quyết 

toán ngân sách..)

Văn phòng Chính phủ xem xét

hồ sơ để Thủ tướng ra quyết định

Vụ Tài chính tham mưu về 

Chi thưởng xuyên, quyết 

toán thu chi ngân sách

Vụ Kế hoạch Tài chính (Phân bổ 

ngân sách đầu tư, chi thường 

xuyên, thanh quyết toán)

Đ
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Vụ Kế hoạch tham mưu 

về Đầu tư công, giám sát 

đánh giá chi đầu tư công

Ban quản lý rừng Đặc 

dụng

• Quy trình phân bổ 

ngân sách nhà nước 

cho các BQLR qua 

rất nhiều cấp kể cả 

BQLR trực thuộc 

trung ương và địa 

phương;

• Ở địa phương còn có 

trực thuộc đơn vị cấp 

3 (Chi cục Kiểm lâm);

• Đơn vị hạch toán 

càng thấp thì khả 

năng tiếp cận vốn 

càng thấp.
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Quyết định 24/2012/QĐ-TTg

Vốn đầu tư RĐD
Ngân sách địa phương

Ngân sách TƯ

Lợi nhuận

Vốn huy động

Hỗ trợ vùng đệmĐầu tư phát triển QLBVR (100.000đ/ha/năm)Kinh phí sự nghiệp

VP làm việc
Trạm
QLBVR
Nhà tạm trú

Đường
giao
thông

Nâng cao
năng lực
sản xuất

VLXD 
thôn
bản

Quỹ
lương

Nghiệp vụ
Trang phục KL
Theo dõi DBR
Điều tra DDSH

Hoạt
động
bộ máy

Khác Hỗ trợ truy
quét BVR, 
tuyên
truyền
nâng cao
nhận thức

Thuê
khoán
BVR

Quản lý
phát
triển
vùng
đệm
Họp, 
hướng
dẫn, 
kiểm tra
giám sát

Mua
sắm
thiết bị
PCCCR

• Thông tư 100/2013/TTLT-BTC-BNN
• Thông tư 80/2013/TTLT-BTC-BNN

Điều 14 Quyết định 24:

Lợi nhuận
Liên doanh liên kết

Dịch vụ, cho thuê MTR, DVMTR, hoạt động kinh doanh

Tăng lương không quá 2,5 lần

Hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm

Đầu tư, hoạt động kinh doanh DLST

Trích lập quỹ

Thay thế cho ngân sách cấp cho kinh phí sự nghiệp quản lý rừng
25%

75%

Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững 2016-2020

Kinh phí
Ngân sách địa phương

Ngân sách TƯ

ODA

Nguồn khác

Bảo vệ rừng Chi giám sát, đánh giá hoạt động đặc thùPhát triển rừng

Khoán BVR
300.000 
đồng/ha/năm

QLBVR đặc
dụng (100.000 
đồng/ha/năm)

Hỗ trợ vùng đệm
40 triệu/CĐ/năm

Cấp
chứng chỉ
QLRBV

Thống kê, 
kiểm kê rừng

Khoanh nuôi
tái sinh rừng

Hỗ trợ gạo
TRTT 

Sưu tập
tiêu bản, 
bảo tồn
DDSH

PCCCR
Tuần tra

Nâng cao
năng lực
QLBVR

Khuyến nông, 
khuyến lâm

VLXD

Thuê
khoán BVR 
giáp ranh

Mua sắm
trang
thiết bị

Hỗ trợ lực
lượng truy
quét BVR

Quản lý
phát triển
vùng đệm

Khoanh nuôi tái
sinh rừng
3 triệu/ha/năm

Trồng rừng
1,6 triệu x 3 năm đầu
600 nghìn đồng/ha x 3 
năm tiếp theo

• Quyết định 886/QĐ-TTg năm 2017
• Quyết định 57/2012/QĐ-TTg
• Thông tư 62/2018/TT-BTC
• Thông tư 21/2017/TT-BNN
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Quy mô BQLRĐD

Dưới 5.000 
ha

16%

5.000-
10.000 

ha
10%

10.000-
15.000 

ha
17%

Hơn 
15.000 

ha
57%

Trực thuộc cấp quản lý

Trực thuộc 
Tổng cục 

Lâm 
nghiệp

4%

Trực thuộc 
UBND tỉnh

27%

Trực thuộc 
Sở Nông 
nghiệp và 

PTNT
47%

Trực thuộc 
Chi cục 

Kiểm lâm
16%

Trực thuộc 
cơ quan 

khác
6%

Quy mô diện tích

Khả năng tự chủ tài chính

Khả năng tự chủ tài chính

Đảm bảo 
chi thường 
xuyên và 
chi đầu tư

2%

Đảm bảo 
chi thường 

xuyên
10%

Đảm bảo 
một phần 

chi thường 
xuyên
30%

Nhà nước 
đảm bảo 

chi thường 
xuyên
58%

Đã được 
phê duyệt 
phương 

án
35%

Chưa 
được phê 

duyệt 
phương 

án
10%

Chưa xây 
dựng 

phương 
án 

55%

Xây dựng phương án tự chủ tài chính
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Phương án quản lý rừng bền vững

• Luật Lâm nghiệp, Thông tư 28 có
hiệu lực từ đầu 2019, tuy nhiên, 
kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ rất
thấp được phê duyệt phương án
quản lý rừng bền vững;

• 49% đang tiến hành xây dựng
phương án;

• Có đến 43% chưa xây dựng
phương án vì thiếu nguồn kinh phí
thuê tư vấn.

Đã được 
phê duyệt

8%

Chưa 
được phê 

duyệt
49%

Chưa xây 
dựng
43%

Nguồn thu của các BQLR

TT Nguồn thu

Năm 2018 Năm 2019

Giá trị

(tr đồng)

Cơ 

cấu 

(%)

Giá trị

(tr đồng)

Cơ cấu 

(%)

1 Chi thường xuyên 5,236.07 31.46 5,366.21 27.40

2 Đầu tư phát triển từ Trung ương 403.66 2.42 285.08 1.46

3 Đầu tư phát triển từ địa phương 907.39 5.45 1,216.92 6.21

4 Theo quyết định 24/2012/QĐ-TTg 752.54 4.52 692.9 3.54

5 Chương trình lâm nghiệp bền vững 1,207.71 7.26 1,434.15 7.32

6 Chương trình giống quốc gia 76.06 0.46 90.25 0.46

7 Chương trình KHCN 425.24 2.55 459.48 2.35

8 Chương trình khác 1,514.22 9.10 982.08 5.01

9 Nguồn thu phí được giữ lại 2,859.51 17.18 3,373.24 17.22

10 Dich vụ MTR 2,764.18 16.61 3,247.08 16.58

11 Khác 499.3 3.00 2439.8 12.46

Tổng 16,645.88 100 19,587.19 100
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Cơ cấu chi cho các BQLR

TT Mục chi

Năm 2018 Năm 2019

Giá trị

(tr đồng)

Cơ cấu 

(%)

Giá trị

(tr đồng)

Cơ cấu 

(%)

1 Chi lương cán bộ nhân viên 5005.02 29.53 5173.35 28.36

2 Chi hoạt động bộ máy 2117.29 12.49 2123.16 11.64

3 Chi cho phát triển rừng 541.24 3.19 549.42 3.01

4
Chi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về quản lý bảo vệ 

rừng
2210.36 13.04 2340.88 12.83

5 Chi đầu tư công trình, thiết bị 1894.89 11.18 3032.83 16.63

6 Chi bảo tồn, nghiên cứu khoa học 355.58 2.10 253.21 1.39

7 Chi hỗ trợ cộng đồng vùng đệm 490.74 2.90 486.94 2.67

8 Chi hoạt động cứu hộ ĐVHD 33.5 0.20 16.97 0.09

9 Chi điều tra đa dạng sinh học 93.7 0.55 46.08 0.25

10 Chi khấu hao tài sản cố định 358.1 2.11 506.89 2.78

11 Trích lập quỹ đơn vị sự nghiệp 2771.7 16.36 2725.36 14.94

12 Chi kiểm kê theo dõi diễn biến tài nguyên 56.9 0.34 55.35 0.30

13 Các khoản chi khác 1017.8 6.01 931.85 5.11

Tổng 16,946.97 100 18,242.28 100

Những vấn đề BQLRĐD gặp phải 
TT Vấn đề

1 Nhà nước chưa đảm bảo nguồn kinh phí đầu tư thường xuyên cho phát triển rừng đặc dụng.

2 Dòng ngân sách chi không thường xuyên phải qua rất nhiều cơ quan chủ quản khác nhau.

3 Hoàn toàn phụ thuộc vào ngân sách đầu tư của tỉnh, trong bối cảnh tỉnh chưa cân đối được ngân sách.

4 Các định mức đầu tư thấp hơn so với thực tế hiện nay

5 Mô hình quản lý rừng đặc dụng chưa thống nhất giữa các địa phương.

6
Thiếu hụt nguồn vốn đầu tư phát triển rừng đặc dụng trong bối cảnh thắt chặt chi tiêu công, thực hiện cơ chế

tự chủ tài chính.

7 Đầu tư cho cải thiện sinh kế vùng đệm chưa thực sự đầy đủ để giảm áp lực lên rừng đặc dụng.

8 Thiếu hụt nguồn nhân lực đảm bảo phát triển rừng bền vững trong đối cảnh lộ trình cắt giảm biên chế.

9 Quản lý tài nguyên rừng gặp nhiều khó khăn do thiếu nhân lực và tài chính.

10 Thiếu nguồn ngân sách nhà nước cho bảo vệ phát triển rừng và đa dạng sinh học.
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Những điểm chính cần sửa đổi

• Mô hình quản lý chưa thống nhất, hiện mới có 6 VQG trực

thuộc Tổng cục Lâm nghiệp có mô hình tổ chức khá thống

nhất, còn lại thì rất đa dạng nhiều cấp quản lý;

• Thiếu hụt nguồn đâu tư từ ngân sách cho BVPTR trong

thời gian qua ngoài chính sách chung cho phát triển lâm

nghiệp, cũng như chính sách riêng đối với rừng đặc dụng;

• Định mức đầu tư khoán bảo vệ rừng có sự khác biệt giữa

các chính sách như Nghị quyết 30a, QĐ số 24/2012/QĐ-TTg, 

NĐ số 75/2015/NĐ-CP, NĐ số 119/2016/NĐ-CP, QĐ số

38/2016/QĐ-TTg.

• Chính sách đầu tư cho vùng đệm chưa thực sự đầy đủ, 

theo Nghị định số 156, hay Thông tư 28 về Phương án quản

lý rừng bền vững đều có quy định xây dựng phương án đầu

tư phát triển vùng đệm.  

Những điểm chính cần sửa đổi (tiếp...)

• Chính sách đầu tư lâm sinh cho phát triển RĐD theo quy định tại

NĐ số 75/2015/NĐ-CP; NĐ số 119/2016/NĐ-CP; QĐ số 36/2016/QĐ-

TTg quy định định mức đầu tư trồng rưng 30 triệu/ha/6 năm, khoanh

nuôi xúc tiến tái sinh không trồng bổ sung (3 triệu/ha/6 năm quy định

chung và 4 triệu/ha/6 năm cho rừng ven biển); đối với khoanh nuôi

xúc tiến tái sinh có trồng bổ sung định mức 6,5 triệu/ha/6 năm. 

• Đầu tư cho nghiên cứu, bảo tồn ĐDSH ít được quan tâm do thiếu

hụt nguồn lực nhìn vào cơ cấu chi của 51 BQLRĐD cho thấy nguồn

thu và chi cho nội dung này không đáng kể, và thiếu ổn định. 

• Cơ chế tự chủ tài chính theo Luật Ngân sách nhà nước 2015 và

Nghị định 141 gặp một số vướng mắc về cơ chế phát triển du lịch

sinh thái; Chi trả dịch vụ môi trường rừng; Cho thuê môi trường rừng

(50 năm xuống 30 năm); Dược liệu dưới tán rừng; Tín chỉ carbon.
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Đề xuất giải pháp hoàn thiên cơ chế chính sách

• Chính sách về bộ máy, tổ chức BQL RĐD 
(Thống nhất mô hình quản lý RĐD nên chỉ có 3 
cấp);  Cần làm rõ quyền của chủ rừng; Lực lượng
kiểm lâm-chuyên trách bảo vệ rừng)

• Chính sách quản lý tài chính rừng đặc dụng: 
Phân nhóm BQLR (có khả năng tự chủ và không
có khả năng tự chủ để có chính sách riêng);

• Cơ chế chính sách đầu tư: Nhà nước cần có
nguồn ngân sách ổn định, lâu dài cho các nhiệm
vụ trọng tâm theo tiêu chí phân loại tầm quan
trọng của khu rừng đặc dụng và chỉ tập trung vào
các đầu mối cụ thể phân bổ cũng như công bố
quy trình công khai để các BQLRĐD có thể dễ
dàng tìm hiểu và tiếp cận; nguồn đầu tư này phải
được lồng ghép vào quá trình xây dựng kế hoạch
và phân bổ đầu tư công trung hạn và dài hạn; điều
chỉnh cập nhất với điều kiện thực tế về định mức
kinh tế kỹ thuật trong các cơ chế chính sách đầu
tư.

Kết luận

• Phát triển rừng đặc dụng đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn đa dạng sinh học và 

phát triển rừng bền vững và chính sách hướng đến quản lý rừng bền vững tổng 

hợp. 

• Nhiều BQLRĐD vẫn phụ thuộc vào nguồn ngân sách (phần lớn là ngân sách địa 

phương), do không có khả năng tự chủ tài chinh vì không có lợi thế tạo nguồn thu 

ngoài ngân sách. Không cân đối được ngân sách, nên mức độ ưu tiên đầu tư cho 

phát triển rừng thấp đã ảnh hưởng đến bảo vệ tài nguyên rừng và ĐDSH. 

• Tổ chức bộ máy quản lý, chức năng quyền hạn có sự chồng chéo giữa BQLRĐD, 

lực lượng kiểm lâm. 

• Nhiều chính sách chưa phù hợp như định mức suất đầu tư, cơ chế cho thuê rừng, 

hướng dẫn tài chính từ chi trả dịch vụ môi trường rừng… đã ảnh hưởng đến thu hút 

Đầu tư phát triển rừng đặc dụng.

• Nhà nước cần có cơ chế tài chính riêng đối với rừng đặc dụng, như Luật Lâm 

nghiệp đề ra.
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• Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm Xây dựng trình Chính phủ ban 

hành cơ chế chính sách đầu tư cho phát triển rừng đặc dụng nói riêng, 

• Cơ chế chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng phải được đưa vào kế 

hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm hoặc 5 năm; KH đầu tư công 

trung hạn. 

• Cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung các cơ chế chính sách liên quan đến quản 

lý bền vững rừng đặc dụng, tạo điều kiện thúc đẩy huy động các nguồn lực 

ngoài nhà nước cho phát triển rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.

Trân trọng cảm ơn./.


