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TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ
ĐỂ DUY TRÌ VÀ GIA TĂNG CÁC DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI RỪNG

HÀ NỘI, 23 THÁNG 12 NĂM 2020

GIZ-BIO: FROM GLOBAL TO LOCAL
CHÚNG TA

CAM KẾT

CHÚNG TA

CHỨNG KIẾN

MẤT RỪNG TỰ NHIÊN
THIÊN TAI

MẤT ĐA DẠNG SH

UNFCCC – BIẾN ĐỔI KH
UNCCD – Sa mạc hóa

CBD – ĐA DẠNG SH
FLR
Tuyên bố của LHQ
về rừng 2014
LULUCF

CHI TRẢ DVMT

NGHÈO
MẤT SINH KẾ
SĂN BẮT, BUÔN BÁN
ĐỘ CHE PHỦ TĂNG

DỰ ÁN

HỖ TRỢ

CHÍNH SÁCH

SINH KẾ
CÁC BÊN LIÊN QUAN,
CỘNG ĐỒNG,
BÌNH ĐẲNG GIỚI

NĂNG LỰC QUẢN LÝ
THAM GIA
CHIA SẺ

LỢI ÍCH
TRÁCH NHIỆM

VPA/FLEGT
LẬP KẾ HOẠCH
TỔNG HỢP
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GIÁ RỪNG VÀ GIÁ TRỊ RỪNG

Khoản 1 & 2, Điều 90 Luật Lâm
nghiệp

Khoản 19, Điều 2, Luật
Lâm nghiệp
Khoản 12, Điều 2,
Luật Lâm nghiệp
Giá trị rừng là tổng
giá trị các yếu tố cấu
thành hệ sinh thái
rừng và các giá trị môi
trường rừng tại một
thời điểm, trên một
diện tích rừng xác
định

Định giá rừng bao gồm các hoạt
động nhằm xác định tổng giá trị
kinh tế của rừng:

Quản lý rừng bền vững
là phương thức quản trị
rừng bảo đảm đạt được
các mục tiêu bảo vệ và
phát triển rừng, không
làm suy giảm các giá trị
và nâng cao giá trị
rừng, cải thiện sinh kế,
bảo vệ môi trường, góp
phần giữ vững quốc
phòng, an ninh.

Phù hợp với giá trị lâm sản
và giá trị dịch vụ môi trường
rừng đang giao dịch trên thị
trường tại thời điểm định giá
Phù hợp với từng loại rừng
gắn với quy định về quyền
sử dụng rừng, khả năng sinh
lợi và thu nhập từ rừng
Bảo đảm công khai, minh
bạch, khách quan và khoa
học

Giá trị
phi sử
dụng

Giá trị nguyên liệu thô và những sản
phẩm vật chất được sử dụng trực
tiếp trong các hoạt động sản xuất,
tiêu dùng và mua bán của con người

GIÁ TRỊ
GIÁN TIẾP
(IUV)

Giá trị kinh tế của các dịch vụ môi
trường & chức năng hệ sinh thái

GIÁ TRỊ LỰA
CHỌN
(PV)

Các giá trị chưa được biết đến khi
các sản phẩm, dịch vụ hệ sinh thái
rừng được đưa vào sử dụng trong
tương lai

GIÁ TRỊ LỰA
CHỌN
(PV)

Các giá trị chưa được biết đến khi
các sản phẩm, dịch vụ hệ sinh thái
rừng được đưa vào sử dụng trong
tương lai

CÁC GIÁ TRỊ ĐỂ LẠI
(Bequest Value)

Xuất khẩu:
2019: 11,2 tỷ USD
2018: 9,38 tỷ USD
Thu DVMTR:
2019: 2.801,033 tỷ đồng
2018: 2.937,9 tỷ đồng

CHƯA TÍNH

Giá trị sử
dụng

GIÁ TRỊ
TRỰC TIẾP
(DUV)

MỘT PHẦN

TÍNH ĐỦ GIÁ TRỊ RỪNG?

CÁC GIÁ TRỊ TỒN TẠI
(Existing Value)
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BỒI THƯỜNG THEO GIÁ TRỊ RỪNG HAY GIÁ TRỊ GỖ
VÀ LÂM SẢN?
LUẬT LÂM NGHIỆP

LUẬT ĐDSH

•

Bồi thường khi giao rừng, đấu giá quyền sử
dụng rừng, cho thuê rừng; Nhà nước thu hồi
rừng, thanh lý rừng; xác định giá trị vốn góp;
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái
vốn nhà nước; hành vi vi phạm pháp luật gây
thiệt hại đối với rừng (Luật LN, Điều 91)

•

•

Trồng rừng thay thế: Đơn giá trồng rừng
thay thế được tính theo mức dự toán trồng
rừng bình quân trên địa bàn tỉnh tại thời điểm
Chủ đầu tư dự án nộp tiền, bao gồm cả chi
phí khảo sát, thiết kế, trồng rừng, chi phí
quản lý đến khi thành rừng (Thông tư
23/2017/TT-BNNPTNT)

Bồi thường ĐDSH: Việc
bồi thường thiệt hại do ô
nhiễm, suy thoái môi
trường gây ra đối với đa
dạng sinh học được thực
hiện theo quy định của
pháp luật (Điều 75)

GIẢM THIỆT HẠI THIÊN TAI GIÁ BAO NHIÊU?

Năm

Tổng thiệt
hại

Lũ quét, sạt
lở đất

Mưa lũ
MNPB

Mưa lũ
miền
Trung

2019

6.862.775

42.282

234.432

1.766.091

2018

20.000.000

40.863

761.336

1.367.643

2017

59.959.892

344

2.445.689

Nguồn: Cục Phòng chống Thiên tai, Bộ NN&PTNT
Đơn vị: triệu đồng
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CÁC CHỦ THỂ QUẢN LÝ RỪNG (2019)
BQL RĐD,
2,152,460, 15%

UBND xã,
2,993,692, 21%

Sai phạm xảy ra ở
hầu hết các chủ thể
quản lý rừng
Rừng phòng hộ bị
xâm hại với số lượng
vụ việc và diện tích
thiệt hại lớn nhất

TC KH-KT,
202,903, 1%
FDI, 11,277, 0%
BQL RPH,
3,016,541, 21%

14.609.220
ha

Cộng đồng,
1,216,982, 8%

Hộ GĐ,
3,039,597, 21%

LLVT, 211,808,
1%

TC KT, 1,763,961,
12%

Cộng đồng vừa tham
gia bảo vệ rừng, vừa
là tác nhân gây mất
rừng và đa dạng sinh
học rừng (khai thác
LSNG, xâm lấn, canh
tác, khai thác gỗ trái
phép …)
Đồng quản lý: chia sẻ
lợi ích nhưng không
gắn với thực hiện
cam kết

SÔNG ĐỒNG NAI
• 586 KM; Lưu vực 38,600
km2
• 6 tỉnh (Lâm Đồng, Đăk
Nông, Bình
Phước, Đồng Nai, Bình
Dương)
• Dân số 14.621

QUẢN LÝ
RỪNG

PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG
BỀN VỮNG

MỞ RỘNG DỊCH VỤ
HỆ SINH THÁI RỪNG

PHỐI HỢP, TÁI PHÂN
BỔ NGUỒN LỰC

•

Bảo vệ

•

•

Bảo tồn ĐDSH

Giữ đất, chống sạt •
lở

Các chương trình
giảm nghèo

•

Phát triển rừng và nâng cao
chất lượng rừng

•

Chống thiên tai

•

Đầu tư phát triển

•

•

Tài chính bền vững

Bồi hoàn, bồi
•
thường theo đúng
giá trị rừng

Lồng ghép vào Quy
hoạch cấp tỉnh
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QUẢN TRỊ
VÀ CÔNG
BẰNG
• Điều phối, phối
hợp
• Cơ hội tham gia
• Chía sẻ lợi ích
gắn với chia sẻ
trách nhiệm
• Kiểm tra, gián
sát, xử phạt và
trách nhiệm,
quyền lực của
các cơ quan thực
thi pháp luật
• Công bằng, bình
đẳng giới
• Phát triển vùng
đệm

GIZ, IUCN,
các tổ chức
khác: Đánh
giá quản trị và
công bằng tại
các KBT

Xin cám ơn quý vị!
Thank you for your attention!
Chương trình Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học
và các hệ sinh thái rừng tại Việt Nam

office.biodiversity@giz.de
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