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Đỗ Trọng Hoàn, ICRAF

Độ che phủ thế nào là phù hợp?

RỪNG VÀ CÂY THÂN GỖ

7 tỉ người… 

3.040 tỉ cây thân gỗ…

1.300 tỉ cây thân gỗ ở vùng
nhiệt đới

54%
Số lượng cây thân gỗ hiện 
nay so với thời tiền sử

Nguồn: UNEP & Yale University, 2015

Cây thân gỗ: thực vật thân gỗ có đường kính ngang ngực tối thiểu 10cm

(3,040,000,000,000)

Cây thân gỗ mất đi hàng năm: 10 tỉ cây
Cây thân gỗ mọc thêm hàng năm: 5 tỉ cây
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Diện tích, km2      Dân số

Mật độ
dân số: km-2

Cột nước P/E >2.77

Rất ẩm P/E >1.0

Ẩm P/E  0.65-1.0

Cận khô hạn P/E  0.5-0.65

Bán khô hạn P/E 0.2-0.5

Siêu khô hạn P/E <0.2

Bên phải: Diện tích và mật độ dân số tại 6 vùng khí hậu trên thế giới chia 
theo tỷ số giữa giáng thủy (P) và tiềm năng bốc thoát hơi nước (E)

Bên trái: mối tương quan giữa mật độ dân số và độ che phủ cây than gỗ
trên toàn vùng nhiệt đới tương ứng với sáu trạng thái diễn biến rừng và
6 vùng khí hậu; (A) đối với tất cả các lưu vực (phân biệt bởi trạng thái
diễn biến rừng); (B) chỉ tính với các trạng thái diễn biến rừng từ 1–5; (C) 
đối với các lưu vực trong vùng khí hậu bán khô hạn và siêu khô hạn; (D) 
đối với các lưu vực trong các vùng khí hậu còn lại

Nguồn: van Noordwijk et al., 2019

Trung bình log10 của mật độ dân số
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Trung bình log10 của mật độ dân số

Trung bình log10 của mật độ dân số Trung bình log10 của mật độ dân số
Siêu
khô
hạn

Bán
khô
hạn

Cận
khô
hạn

Ẩm Tương
đối ẩm

Rất
ẩm

Độ che phủ cây có đủ để đánh giá khả năng điều tiết nước?

Tán cây giảm tốc
độ gió và tăng độ

nhám bề mặt

Dòng chảy tràn bề mặt
tới được dòng chảy

sông/suối trong vài giờ, 
có thể mng vật liệu từ

đất

Khả năng cắt nước
mưa của tán bị giới

hạn bởi độ dày
màng nước trên lá

và chỉ số diện tích lá
((LAI)

Các loài cây có rễ
sâu có thể làm ẩm
đất bề mặt do quá

trình hút nước

Độ xốp của đất
phụ thuộc vào hệ
thực vật và rễ của

các loại cây

Thảm lá rụng và các
loài cây bụi bảo vệ
đất khỏi xói mòn

Bốc thoát hơi nước làm mát
tầng tán phục vụ cho quang
hợp: tốc độ sinh trưởng cao
nghĩa là sử dụng nước nhiều

hơn

Dòng chảy nhanh trong
đất (báo hòa)  di 

chuyển tới sông/suối
trong 1-2 ngày

Loại than gỗ và lỗ khí
khổng cho biết khả

năng chịu hạn

Dòng chảy nền phụ
thuộc vào địa hình, 
loại đất và hình thái

thoát nước
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Độ che phủ cây

Độ che phủ cây và an ninh về nước

Quá nhiều hoặc quá ít

nước đều do mất rừng gây

ra, vì vậy trồng cây là một

biện pháp phổ quát để

phục hồi

Thực vật cạnh tranh nước

với dòng chảy mặt, các

chức năng thủy văn phụ

thuộc vào quy mô xem xét

Không có rừng thì

không có nước (A)

Càng nhiều cây

càng ít nước (B)

Tác động của cây phụ

thuộc vào điều kiện địa

phương

Toàn bộ chu trình

thủy văn (C)

Rừng và các loài cây mọc nhanh sử
dụng (tái sử dụng) nhiều nước hơn

(10-20% mức độ bốc thoát) các
thảm thực vật khác

∆ (mùa) chỉ

số DT lá
∆ thảm mục

bề mặt

∆ Lồ hổng

lớn trong

đất

∆ Độ sâu rễ

∆ LƯỢNG MƯA

Độ ẩm không khí
Khả năng đệm (theo quy mô)

Hoàn lưu khí quyển

Nguồn: van Noordwijk et al., 2019
Nguồn: van Noordwijk et al., 2019

Độ che phủ ảnh
hưởng tới khả năng
điều tiết dòng chảy?

• Nghiên cứu trường hợp tại Quảng Nam: Trong 2 KB sử dụng
đất, độ che phủ gần như không thay đổi nhưng khả năng điều
tiết lũ (dòng chảy tràn bề mặt, dòng chảy nền và dòng chảy
dưới mặt đất) đều có sự thay đổi đáng kể

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

 Tác động của SDĐ tới dòng chảy tại lưu vực Đắk Mi, tỉnh Quảng Nam 

(2017): chuyển đổi từ trồng keo chu kỳ ngắn (KB2) sang chu kỳ dài (KB1)

KB1 KB2

KB1 KB2

KB1 KB2

KB1 KB2



12/22/2020

4

Đặc tính rừng (F)
Yếu tố môi trường (E)
F+E
Không giải thích được

DVHST

Trữ lượng các-bon trong cây

Thực vật hoang dã có thể ăn được

Sản xuất gỗ

Tiềm năng quan sát chim (du lịch)

Kiểm soát sâu bệnh

Điều hòa nhiệt độ

Các loại nấm ăn được

Giá trị văn hóa của thực vật

Đa dạng hệ nấm cộng sinh rễ

P có thể hấp thụ được

Trữ lượng các-bon trong đất

Phân hủy rễ

N có thể hấp thụ được

Tiêu hủy chất thải

Nguồn: Felipe-Lucia et al., 2018)

Độ giàu của thảm bụi

Độ che phủ

DBH trung bình

Mức độ phân hóa theo chiều dọc

Nguồn: Gamfeldt et al. 2013

Độ che phủ và các DVHST khác

Nguồn: Ahammad et al., 2019, 
nghiên cứu tại Bangladesh

NGUYÊN NHÂN THAY 
ĐỔI SDĐ

THAY ĐỔI ĐỘ CHE PHỦ RỪNG
Viễn thám: tăng

Quan điểm của HGĐ: giảm

THAY ĐỔI VỀ CÁC DVHST

Tăng
Giảm
Ổn định

Tăng
Giảm
Ổn định

Tăng
Giảm
Ổn định

Độ che phủ (rừng) tăng

có thể không dẫn đến

tăng khả năng cung cấp

các DVHST

Quan điểm của người

dân và quan điểm của

chính quyền về “độ che

phủ tăng” có thể rất khác

nhau



12/22/2020

5

Biến động SDĐ và trữ lượng C  (2010-2020)
Xã Chiềng Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La

• Biến động sử dụng đất

• Biến động trữ lượng C
• Tổng trữ lượng C trong sinh khối trên mặt đất giảm 7,146 

tấn

• Trữ lượng C của rừng LRTX tăng giảm hơn 5,000 tấn

Loại sử dụng đất 2010 
(ha)

2020 
(ha)

+/-
(ha)

+/-
(% Tổng)

Rừng LRTX - TB 0 201.91 +201.91 +2.3
Rừng LRTX - nghèo 1,909.06 1,491.29 -417.77 -4.7
Rừng LRTX - nghèo kiệt 111.35 21.04 -90.31 -1.0
Rừng hỗn giao gỗ - tre nứa 952.80 1,073.76 +120.96 +1.4
Rừng tre nứa 1,900.12 2,477.75 +577.63 +6.6
Rừng trồng cây gỗ 386.36 225.44 -160.92 -1.8
Đất trống cây gỗ tái sinh rải rác 1,144.01 455.76 -688.26 -7.8
Đất trống trảng cỏ, cây bụi 143.50 92.72 -50.77 -0.6
Đất trồng cây lâu năm/cây CN 0 57.31 +57.31 +0.7
Đất trồng cây hàng năm 2,162.43 2,554.60 +392.17 +4.5
Đất có mặt nước (sông suối, ao…) 6.21 0.94 -5.27 -0.1
Đất khác 82.61 145.95 +63.33 +0.7
Tổng cộng 8,798.46 8,798.46 0

DIỄN BIẾN RỪNG TRÊN TG VÀ Ở VN

• HFLD: nhiều rừng, mất rừng thấp

• HFHD: nhiều rừng, mất rừng nhiều

• LFHD: ít rừng, mất rừng nhiều

• LFLD: ít rừng, mất rừng

• LFND: ít rừng, không mất rừng

• Nguồn: Eskil Mattsson, 2012, sử dụng tư liệu của Angelsen et al., 2009; Meyfroidt et al., 2011).

BẢO TỒN
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Bỏ qua 
REDD+

Đ
ộ

ch
e

p
h

ủ
rừ

n
g

Thời gian

Thiếu hụt
tài nguyên

Chuyển dịch cơ cấu
kihh tế và lao động

132, 54

0

20

40

60

80

0 1000 2000 3000

https://www.researchgate.net/profile/Eskil_Mattsson
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Phục hồi (độ che phủ) rừng?

Nguồn: Wilson et al. 2019

Conservation Letters, Volume: 13, Issue: 5, First published: 14 June 2020, DOI: (10.1111/conl.12740) 

Suy thoái

Phục hồi
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THỤ ĐỘNG CHỦ ĐỘNG

ĐDSH và các chức
năng sinh thái

Gỗ
Lương thực, củi, sản

lượng bền vững

TỔNGTỔNG

Chuyển rừng sang NLKH

Chuyển đất trống/suy thoái sang NLKH

Mất ĐDSH và các
DVHST (trừ sản

lượng)

Tăng ĐDSH và các
DVHST 

Cây lâu năm
Độc canh

Đất trống
trọt

Đồng cỏ

Bỏ hóa

Đất suy
thoái

NLKH 

NLKH 

Rừng nguyên sinh

THỜI GIAN

Độ che phủ và các DVHST – mức độ thâm canh

Nguồn: Robinson et al., 2017 (nghiên cứu tại Vương quốc Anh)

Tỷ lệ diện tích thâm canh/1km2 Lượng mưa (mm) pH đất

Hầu hết các DVHST điều tiết đều giảm khi mức độ thâm
canh (lâm nghiệp và nông nghiệp) tăng lên
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Thâm canh

NN

Rừng TN

Tổng hợp, cảnh quan đa chức năng: 

cây hàng năm, lâu năm, đồng cỏ, 

mảnh rừng

Trồng cây lâu

năm

Tách biệt Tổng hợp

Phương thức quản lý, thể chế hiện

hành
Hiện trạng

‘mất rừng’

‘Mất các chức

năng rừng’

Phục hồi (chức năng) rừng?

(Độ che phủ) rừng đóng góp vào nền kinh tế như thế nào?

Nguồn: Bari et al., 2020

Forest rents are roundwood harvest times the product of average prices and a region-specific 

rental rate.

Nguồn: Tradingeconomics.com

Vietnam
Các mối liên kết ngành của tỉnh
Lâm Đồng (2018). (Nguồn: Mulia 
et al., 2020)

NN, LL và TS

Xây dựng

Năng lượng

Công nghiệp thực phẩm

Hạ tầng

Khai khoáng

CN khác

Dịch vụ

Du lịch và lưu trú

Thương mai

Giao thông vận tải

NHÓM NGÀNH
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Đầu tư công tỉnh Lâm Đồng (2016-2020)
32%

68%

Vốn ngân sách trung ương

Vốn ngân sách địa phương: 

42%

27%

31%

Vốn ngân sách địa phương

Nguồn ngân 
sách tập trung

Nguồn thu tiền 
sử dụng đất

Nguồn thu từ 
hoạt động xổ số 
kiến thiết

Tổng cộng 12,08 nghìn tỉ VND

 -

 100,000

 200,000

 300,000

 400,000

 500,000

 600,000

2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

DIỄN BIẾN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

Rừng TN Rừng trồng

Tổng cộng 451 chương trình dự án, trong đó:

• 274 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng (6168 tỉ đồng từ NS tỉnh)

• 136 dự án thuộc lĩnh vực xây dựng cầu đường giao thông (4644 tỉ đồng)

• 10 dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước và xử lý nước thải (304 tỉ đồng)

• 8 chương trình/dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp (212 tỉ đồng)

• 11 dự án thuộc lĩnh vực năng lượng (điện chiếu sáng)

• 2 dự án/chương trình thuộc lĩnh vực lâm nghiệp (17 tỉ đồng)

• 10 chương trình/dự án thuộc các lĩnh vực khác (ví dụ trang thiết bị y tế, v.v)

Nguồn: Viện nghiên cứu kinh tế quản lý TW (2018)

Mức độ phụ thuộc vào các DVHST (rừng)?

Đóng góp của ngành
NN, LN & TS vào GDP 
truyền thống

Các DVHST dưới dạng % 
GDP của người nghèo

Dân số nông thôn xem
xét trong “GDP của
người nghèo”

GDP của người nghèo” ước tính sự phụ thuộc
vào các DVHST %

DVHST

Triệu Triệu

Nguồn: TEEB for Natural Policy/Chapter 3

Đóng góp (điều chỉnh để bao gồm
DVHST) lần lượt là 14.5% và 19.6%
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Chỉ số tiến bộ thực (GPI)
Genuine Progress Indicator

Chỉ số GPI của 17 quốc gia ước tính tới năm 2015

remembering that it is better to be
approximately right than precisely
wrong.

Costanza, R. et al. Development: Time to leave
GDP behind. Nature 505, 283–285 (2014).

Các ngành kinh tế
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Giá trị gián tiếp của các
DVHST thị trường hóa

Giá trị trực tiếp của các
DVHST chưa được thị
trường hóa
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Tác động tiêu cực lên
các DVHST

Đầu vào trực
tiếp cho nền
kinh tế

Các ngành kinh tế
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Giá trị gián tiếp của các
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QĐ 1393/TTg phê duyệt KHHĐ TTX quốc gia (2012): đầu tư phát triển các ngành 

hỗ trợ bảo vệ môi trường và làm giàu vốn tự nhiên phấn đấu đạt 3 - 4% GDP

QĐ432/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 

2011-2020: Xây dựng hệ thống hạch toán kinh tế môi trường và đưa thêm 

môi trường và các khía cạnh xã hội vào khuôn khổ hạch toán tài khoản quốc 

gia (SNA)”.

Cách tiếp cận truyền thống

Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 

dự định giới thiệu chỉ tiêu “GDP xanh” trong hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội 

trên toàn quốc từ năm 2014

Thử nghiệm khung phương pháp tính toán GDP xanh

Nguồn: CIEM (2012) “Chỉ số GDP xanh: Nghiên cứu Phát triển 

Khung Phương pháp”.

Một số tài khoản xanh được gợi ý thử nghiệm So sánh GDP và GDP xanh thử nghiệm (tỉ đồng)
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DVHST TRONG HỆ THỐNG TKQG LÀM CĂN CỨ CHI TRẢ DVMT(R), ĐẦU TƯ
CHO RỪNG VÀ LÂM NGHIỆP

Bảng 1: Tích hợp các DVHST vào hệ thống tài khoản quốc gia  

 Tài sản HST 

(rừng) 

Ngành lâm 

nghiệp 

Công nghiệp 

chế biến 

Nhu cầu hộ gia 

đình (cuối cùng) 

Tổng 

Mục A      

Cung      

Gỗ tròn  50   50 

Đồ nội thất   80  80 

Sử dụng      

Gỗ tròn   50  50 

Đồ nội thất    80 80 

Giá trị gia tăng (cung - cầu)  50 30  80 

Mục B      

Cung      

DVHST (tăng trưởng gỗ) 30    30 

Gỗ tròn  50   50 

Đồ nội thất   80  80 

Sử dụng      

DVHST (tăng trưởng gỗ)  30   30 

Gỗ tròn   50  50 

Đồ nội thất    80 80 

Giá trị gia tăng (cung - cầu) 30 20 30  80 

Mục C      

Cung      

DVHST (tăng trưởng gỗ) 30    30 

DVHST (lọc không khí) 15     

Gỗ tròn  50   50 

Đồ nội thất   80  80 

Sử dụng      

DVHST (tăng trưởng gỗ)  30   30 

DVHST (lọc không khí)    15  

Gỗ tròn   50  50 

Đồ nội thất    80 80 

Giá trị gia tăng  45 20 30  95 

Nguồn: (Obst và cộng sự 2016) 

A: Chi trả DVHST đơn lẻ 

Các bên 
tham gia

Số liệu 
(rời rạc)

Mô hình 
(độ chi tiết 

cao)
Tác động

Chi trả 
DVHST

Thương 
lượng

B: Chi trả DVHST theo hệ thống tài khoản quốc gia

Thương 
lượng

Số liệu 
(tổng thể)

Mô hình 
(chi tiết cao 

hơn)

Thương 
lượng

Chi trả 
DVHST

Số liệu

Hệ thống 
tài khoản 
quốc gia

• Ít chính xác hơn (số liệu có tính tổng thể, ko chi tiết)

• không thể hiện giá trị của DVHST mà là mức độ quan trọng đối với các

đối tượng sử dụng DVHST

• có khả năng nhân rộng cao và có thể được tính toán cùng với các tài

khoản khác trong GDP quốc gia.

Cách tiếp cận của WAVES ở Guatemala

• Đóng góp thực tế (với các DVHST) của ngành lâm nghiệp vào GDP là

2.5% thay vì 1% theo cách tính truyền thống

• Khấu hao tài khoản rừng là 0.9%GDP/năm trong khi đầu tư cho lâm

nghiệp chỉ tại thời điểm nghiên cứu là 0.2%GDP

• Căn cứ vào các số liệu trên, chính phủ đề ra chương trình khuyến

khích bảo vệ rừng và phát triển các nguồn năng lượng thay thế (cho

củi gỗ), tạo thêm 20,000 việc làm trực tiếp và 60,000 việc làm gián tiếp

trong lĩnh vực lâm nghiệp và bảo vệ rừng

Thiết lập tài khoản rừng trong hệ thống
Tài khoản quốc gia
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ĐỘ CHE PHỦ RỪNG PHÙ HỢP?

• Ở cấp độ “địa phương”, độ che phủ “phù hợp” phụ thuộc vào loại cây/rừng, các yếu tố khí hậu, địa
hình, tính chất đất, lịch sử (sử dụng đất), và văn hóa bản địa

• Độ che phủ cây/rừng được coi là phù hợp nếu nó cung cấp đầy đủ và ổn định các DVHST và các chức
năng kinh tế (đặc biệt là cho các cộng đồng nghèo). 

• Cần nhấn mạnh rằng độ che phủ không phải là yếu tố duy nhất (thậm chí không phải là yếu tố quan
trọng nhất) quyết định tới khả năng cung cấp các DVHST của rừng. Các yếu tố về đa dạng loài (trên và
dưới mặt đất), mức độ phân hóa tầng tán, và phương thức quản lý nhiều khả năng là những yếu tố
đóng vai trò quyết định

• Ở quy mô quốc gia, độ che phủ rừng phù hợp là độ che phủ đảm bảo các tài sản tự nhiên cung cấp đủ
đầu vào cho các ngành kinh tế (dưới dạng tài nguyên, nguyên liệu hoặc dịch vụ), đồng thời có khả
năng giảm bớt tác động của phát triển kinh tế đối với môi trường và chính các tài sản tự nhiên đó. 

• Cần từng bước xây dựng các tài khoản vệ tinh về các DVHST trong hệ thống tài khoản quốc gia, làm
căn cứ đánh giá đóng góp của rừng và ngành lâm nghiệp trong nền kinh tế quốc dân một cách tương
xứng, đồng thời làm căn cứ cho chi trả DVMTR một cách bền vững cũng như các phương án đầu tư
nguồn lực bảo vệ rừng ở cấp độ quốc gia
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