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Một số thuật ngữ liên quan
Thuật ngữ
Rừng được chi trả
DVMTR

Định nghĩa
Rừng được chi trả DVMTR là rừng đáp ứng tiêu chí được quy định trong Nghị
định số 156/2018/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2018, quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, cụ thể như sau:
- Rừng tự nhiên bao gồm rừng nguyên sinh và rừng thứ sinh khi đạt các tiêu chí sau
đây:

1. Độ tàn che của các loài cây thân gỗ, tre nứa, cây họ cau (sau đây gọi tắt là cây
rừng) là thành phần chính của rừng tự nhiên từ 0,1 trở lên.
2. Diện tích liền vùng từ 0,3 ha trở lên.

3. Chiều cao trung bình của cây rừng là thành phần chính của rừng tự nhiên
được phân chia theo các điều kiện lập địa như sau:

a) Rừng tự nhiên trên đồi, núi đất và đồng bằng: chiều cao trung bình của cây
rừng từ 5,0 m trở lên;
b) Rừng tự nhiên trên đất ngập nước ngọt: chiều cao trung bình của cây rừng từ
2,0 m trở lên;

c) Rừng tự nhiên trên đất ngập phèn: chiều cao trung bình của cây rừng từ 1,5
m trở lên;

d) Rừng tự nhiên trên núi đá, đất cát, đất ngập mặn và các kiểu rừng ở điều kiện
sinh thái đặc biệt khác: chiều cao trung bình của cây rừng từ 1,0 m trở lên.

- Rừng trồng bao gồm rừng trồng mới trên đất chưa có rừng, rừng trồng lại sau khai
thác hoặc do các nguyên nhân khác, rừng trồng cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt và
rừng trồng tái sinh sau khai thác khi đạt các tiêu chí sau đây:
1. Độ tàn che của cây rừng trồng từ 0,1 trở lên.
2. Diện tích liền vùng từ 0,3 ha trở lên.

3. Chiều cao trung bình của cây rừng được phân chia theo các điều kiện lập địa
như sau:

a) Rừng trồng trên đồi, núi đất và đồng bằng, trên đất ngập phèn: chiều cao
trung bình của cây rừng từ 5,0 m trở lên;

b) Rừng trồng trên núi đá có đất xen kẽ, trên đất ngập nước ngọt: chiều cao
trung bình của cây rừng từ 2,0 m trở lên;
c) Rừng trồng trên đất cát, đất ngập mặn: chiều cao trung bình của cây rừng từ 1,0
m trở lên.
Nguồn gốc rừng

Nguồn gốc rừng là nguồn gốc hình thành rừng. Theo nguồn gốc, rừng được chia
thành rừng tự nhiên và rừng trồng:

- Rừng tự nhiên: là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh tự
nhiên là chính.
- Rừng trồng: là rừng được hình thành do con người trồng.

Trạng thái rừng

Trạng thái rừng trong chi trả DVMTR được phân theo 3 cấp: rừng giàu, rừng
trung bình và rừng nghèo.
- Rừng giàu là rừng có trữ lượng gỗ cây đứng bằng hoặc hơn 200 m³/ha.
- Rừng trung bình là rừng có trữ lượng gỗ từ trên 100 đến 200 m³/ha.

- Rừng nghèo là rừng có trữ lượng gỗ cây đứng từ 100 m³/ha trở xuống.

- Các rừng tre nứa, rừng cau dừa, rừng hỗn giao gỗ tre nứa có trữ lượng gỗ từ
100 m³/ha trở xuống đều được xếp vào trạng thái rừng nghèo trong chi trả dịch
vụ môi trường.
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Thuật ngữ
Mục đích sử dụng
rừng (loại rừng)

Định nghĩa
Mục đích sử dụng rừng, hay loại rừng, được xác định theo quy hoạch 3 loại rừng,
gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất.

- Rừng phòng hộ: là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ
đất, chống xói mòn, chống sa mạc hoá, hạn chế thiên tai, điều hoà khí hậu và
bảo vệ môi trường.

- Rừng đặc dụng: là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ
mẫu chuẩn hệ sinh thái cảnh quan của quốc gia cho mỗi khu vực địa lý, bảo vệ
nguồn gen sinh vật rừng, rừng phục vụ nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch
sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, rừng phục vụ giải trí và nghỉ dưỡng v.v...
- Rừng sản xuất: là rừng được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, các
lâm sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, bảo vệ môi trường.
- Rừng trồng ngoài quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp nếu được UBND tỉnh
quyết định là đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng thì được xếp vào
rừng sản xuất.
Lô rừng cung ứng
DVMTR

Lô rừng có cung ứng DVMTR là đơn vị diện tích rừng nhỏ nhất cần khoanh vẽ
riêng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đó là một diện tích tối thiểu 0,5
ha, đồng nhất về nguồn gốc, trạng thái và mục đích sử dụng rừng, thuộc một
chủ rừng, một nhóm chủ rừng hay nhóm nhận khoán bảo vệ rừng có cung ứng
DVMTR.

Rừng chuẩn

Rừng chuẩn là rừng có hiệu quả môi trường tốt nhất, các nghiên cứu cho tháy
rừng chuẩn là rừng tự nhiên giàu trong các khu vực phòng hộ và đặc dụng.

Diện tích quy đổi
của lô rừng

Diện tích quy đổi (Sq) của một lô rừng được tính bằng diện tích rừng chuẩn có
hiệu quả giữ đất và giữ nước bằng hiệu quả của lô rừng. Diện tích quy đổi của lô
rừng được tính theo biểu thức sau:
Sqi=Si*Ki
Trong đó:
Si là diện tích thực của lô rừng thứ i,
Ki là hệ số hiệu chỉnh K của lô rừng thứ i.
Ki = Ki1 * Ki2* Ki3
Với rừng giàu K1 = 1, với rừng trung bình K1 = 0,95, với rừng nghèo K1 = 0,90
Với rừng đặc dụng K2 = 1, với rừng phòng hộ K2 = 0,95, với rừng sản xuất K2 =
0,90
Với tự nhiên K3 = 1, với rừng trồng K3 = 0,90
Rừng chuẩn được thừa nhận là rừng tự nhiên giàu trong khu vực quy hoạch cho
phòng hộ.

Khoảnh

Khoảnh là đơn vị quản lý rừng có ranh giới cố định theo những đường ranh giới
tự nhiên hoặc nhân tạo tương đối ổn định. Diện tích trung bình của khoảnh là
100ha. Một khoảnh có nhiều lô rừng và đất chưa có rừng.

Tiểu khu

Là đơn vị quản lý rừng gồm nhiều khoảnh. Tiểu khu thường bao gồm toàn bộ
diện tích hoặc một phần diện tích của một lưu vực nhỏ có diện tích trung bình
1.000 ha
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Thuật ngữ
Chủ rừng

Định nghĩa
Khái niệm về “Chủ rừng” bao gồm:
- Các tổ chức được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng ổn định lâu
dài vào mục đích lâm nghiệp.
- Các tổ chức tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được giao do
UBND cấp tỉnh xác nhận theo đề nghị của Sở NN&PTNT.
- Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng.
- Cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài
vào mục đích lâm nghiệp.
- Các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được nhà nước giao trách nhiệm
quản lý rừng bảo vệ rừng.
- Các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng trên
diện tích đất lâm nghiệp được giao do UBND cấp huyện xác nhận theo đề nghị
của cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp, có xác nhận của UBND cấp xã.

Chủ rừng nhóm I

Chủ rừng nhóm I gồm hộ gia đình, nhóm hộ, cá nhân, cộng đồng dân cư (thôn,
bản và các cộng đồng).

Chủ rừng nhóm II

Chủ rừng nhóm II gồm các chủ rừng là tổ chức được nhà nước giao quản lý rừng.

Hộ nhận khoán bảo Hộ nhận khoán bảo vệ rừng bao gồm: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng
vệ rừng
đồng dân cư thôn có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với các
chủ rừng là tổ chức nhà nước, do hai bên lập, ký và có xác nhận của UBND cấp xã.
Giá trị sử dụng môi
trường rừng

Giá trị sử dụng của môi trường rừng là các giá trị về môi trường mà con người
sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất và đời sống, bao gồm: giá trị bảo
vệ đất, điều tiết nguồn nước, phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ ven biển, phòng
chống thiên tai, đa dạng sinh học, hấp thụ và lưu giữ các bon, du lịch, nơi cư trú
và sinh sản của các loài sinh vật, gỗ và lâm sản khác.

Dịch vụ môi trường
rừng

Dịch vụ môi trường rừng là công việc cung ứng các giá trị sử dụng của môi
trường rừng để đáp ứng các nhu cầu của xã hội và đời sống của nhân dân.

Chi trả dịch vụ môi
trường rừng

Chi trả DVMTR là quan hệ cung ứng và chi trả giữa bên sử dụng dịch vụ môi
trường rừng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Cơ sở sử dụng
DVMTR

Cơ sở sử dụng DVMTR là các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh
doanh có sử dụng DVMT từ những lô rừng cụ thể, bao gồm:
- Các cơ sở sản xuất thủy điện phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ đất, hạn chế xói
mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng suối; về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản
xuất thủy điện.
- Các cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết
và duy trì nguồn nước cho sản xuất nước sạch.
- Các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ nguồn nước phải
chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất.
- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ dịch vụ môi
trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ về bảo vệ cảnh quan tự nhiên và bảo tồn đa
dạng sinh học của các hệ sinh thái rừng phục vụ cho dịch.
- Các đối tượng phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho dịch vụ hấp thụ và lưu
giữ các bon của rừng; dịch vụ cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn và con giống tự
nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi trồng thủy sản v.v...

Dữ liệu về chi trả
DVMTR

Dữ liệu chi trả DVMTR là thông tin của các loại dữ liệu như: rừng và chủ rừng; cở
sở sử dụng DVMTR; tình hình chi trả DVMTR; hiệu quả DVMTR và chính sách chi
trả DVMTR được lưu trữ trên máy tính. Có thể truy nhập vào dữ liệu để trích xuất
ra các thông tin. Dữ liệu được mô tả dưới nhiều dạng như: dạng văn bản, dạng
số liệu và bản đồ.
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I. BỐI CẢNH, SỰ CẦN THIẾT
Sau hơn 10 năm thực hiện Chính sách về Quỹ Bảo
vệ và Phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường
rừng (DVMTR) của Chính phủ, hai Chính sách này
đã từng bước lan tỏa, tạo ra chuyển biến tích cực
trong việc huy động nguồn lực xã hội cho công tác
quản lý và bảo vệ rừng, góp phần cải thiện sinh kế
cho người làm nghề rừng ở khu vực miền núi.
Quá trình thực hiện chính sách đã bộc lộ một số
tồn tại, hạn chế, cụ thể như: Mô hình tổ chức, quản
lý bộ máy Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng chưa được
quy định rõ trong hệ thống đơn vị nhà nước; tiến
độ giải ngân tiền DVMTR còn chậm, mức chi trả
DVMTR tại một số nơi còn thấp, có sự chênh lệch
lớn về đơn giá bình quân/ha giữa các lưu vực và
thượng lưu, hạ du của các lưu vực sông chính.
Chuyên đề này được thực hiện nhằm cung cấp cơ
sở cho việc rà soát và điều chỉnh cơ chế phân bổ
tiền dịch vụ giữ đất và giữ nước cho hồ thủy điện
trên các lưu vực sông có thủy điện bậc thang. Nó
tập trung đánh giá thực trạng và những nguyên
nhân chủ yếu gây nên sự bất cập của cơ chế phân
bổ tiền dịch vụ môi trường rừng giữa các địa
phương trong lưu vực sông, xác định được bất cập
của phân bổ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
liên quan đến những vấn đề kỹ thuật và đề xuất
những hiệu chỉnh cho cơ chế phân bổ tiền DVMTR
giữa các địa phương trong các lưu vực sông.
Chuyên đề này là sản phẩm của sự nỗ lực tập thể
nhóm chuyên gia cùng với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài
chính của Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam
(VNFF), Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD)
do USAID tài trợ, các nhà quản lý và cán bộ thuộc
Quỹ BV&PTR của 34 tỉnh thành trong cả nước.
Nhóm tư vấn xin chân thành cảm ơn và mong nhận
được những ý kiến đóng góp để bản báo cáo này
được hoàn thiện hơn.

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
2.1. Mục tiêu
- Mục tiêu chung
Góp phần hoàn thiện chính sách và xây dựng định
hướng chiến lược phát triển cho Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng và chi trả dịch vụ môi trường rừng
(PFES) ở Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030.
- Mục tiêu cụ thể

Đánh giá được thực trạng và những nguyên
nhân chủ yếu gây nên sự bất cập của cơ chế
phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng giữa các
địa phương trong lưu vực sông.
|

Xác định được bất cập của phân bổ tiền chi
trả dịch vụ môi trường rừng liên quan đến những
vấn đề kỹ thuật.
|

Đề xuất được những hiệu chỉnh cho cơ chế
phân bổ tiền DVMTR giữa các địa phương trong
các lưu vực sông.
|

2.2. Nội dung và phương pháp thực
hiện
2.2.1. Nội dung
(1) - Thực trạng và những nguyên nhân chủ yếu
gây nên bất cập của cơ chế phân bổ tiền dịch vụ
môi trường rừng giữa các địa phương trong lưu
vực sông,
- Chênh lệch về mức chi trả dịch vụ môi trường
rừng giữa các địa phương trên lưu vực sông
- Những nguyên nhân gây nên sự bất cập của cơ
chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng.
(2) - Bất cập của phân bổ tiền chi trả dịch vụ môi
trường rừng liên quan đến những vấn đề kỹ thuật
- Hiệu quả giữ đất và giữ nước của rừng với thủy
điện bậc thang.
- Cơ chế phân bổ tiền dịch vụ giữ đất giữ nước thu
được từ một nhà máy thủy điện cho các lô rừng ở
những bậc thang khác nhau.

- Tồn tại của cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi
trường rừng hiện tại liên quan đến vấn đề kỹ thuật
(liên quan đến hiệu quả giữ nước và giữ đất của
rừng).
(3) - Hiệu chỉnh cơ chế phân bổ tiền DVMTR giữa
các địa phương trong lưu vực sông.
- Nguyên tắc phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
giữa các địa phương trong lưu vực sông.
- Cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng theo
từng nhân tố tạo thành dịch vụ môi trường rừng.
- Cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng cho
các địa phương trong lưu vực sông.
2.2.2. Phương pháp thực hiện
2.2.2.1. Quan điểm
Tiền dịch vụ môi trường rừng là tiền thu được từ
các đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng
trả lại cho chủ rừng và cộng đồng có công trong
việc bảo vệ và phát triển rừng để tạo ra sản phẩm
dịch vụ.
- Có 3 căn cứ để Phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng cho các địa phương trong lưu vực sông: (1) số tiền thu được từ bên sử dụng dịch vụ môi trường
rừng, (2) - hiệu quả môi trường rừng với thủy điện
của các địa phương,
(3) - theo yêu cầu về sự hài hòa về mức chi trả dịch
vụ môi trường rừng giữa các địa phương.
- Phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng theo số tiền
thu được từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng.
- Mỗi năm, phụ thuộc vào điều kiện thời tiết và hoạt
động sản xuất của các nhà máy thủy điện mà số
tiền thu được từ bên sử dụng dịch vụ môi trường
rừng khác nhau. Vì vậy, số tiền phân bổ cho các địa
phương cũng thay đổi.
- Phân bổ tiền dịch vụ môi trường theo hiệu quả
giữ đất và giữ nước của rừng ở mỗi địa phương
cho các nhà máy thủy điện.

Báo cáo Chuyên đề Nghiên cứu Cơ sở Khoa học và Đề xuất Điều chỉnh Cơ chế Phân bổ tiền DVMTR
giữa các Địa phương trong Lưu vực sông
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- Cơ sở của phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
từ thủy điện cho các địa phương là hiệu quả giữ
nước và giữ đất của rừng ở mỗi địa phương cho
thủy điện.

được tiếp xúc và thấu hiểu tâm lý và tình cảm của
các bên liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường
rừng. Ngoài ra, cũng tham khảo ý kiên các chủ
rừng và bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng v.v....

- Trong lưu vực sông có nhiều thủy điện bậc thang,
hiệu quả giữ nước và giữ đất của mỗi lô rừng với
từng nhà máy thủy điện không giống nhau. Vì vậy,
để phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng cho các
địa phương cần xác định hiệu quả môi trường
rừng của mỗi địa phương với từng nhà máy thủy
điện trên dòng sông.

2.2.2.2. Phương pháp tổ chức thực hiện

- Theo quy định hiện hành việc phân bổ tiền dịch vụ
môi trường rừng là theo diện tích rừng mà không
theo hiệu quả môi trường rừng. Vì vậy, dẫn đến
chênh lệch lớn về mức chi trả dịch vụ môi trường
rừng giữa thượng nguồn và hạ lưu.
- Để xác định hiệu quả hiệu quả giữ nước và giữ
đất của rừng ở mỗi địa phương cho thủy điện cần
thu thập số liệu về diện tích và phân bố các trạng
thái rừng, phân bố mưa, điều kiện địa hình, số liệu
về dòng chảy và bùn cát trước và sau các đập thủy
điện. Từ đó xây dựng được những phương trình
thực nghiệm cho phép xác định được hiệu quả giữ
nước và giữ đất của từng lô rừng cũng như toàn
bộ diện tích rừng của một địa phương với mỗi nhà
máy thủy điện ở những bậc thang khác nhau trên
dòng sông.
- Phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng theo yêu
cầu của sự hài hòa về mức chi trả dịch vụ môi
trường rừng
- Nghị định 147 quy định đối với diện tích rừng
có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng lớn hơn 2
lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán
bảo vệ rừng, tùy theo đối tượng trên cùng địa bàn
cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định mức
điều tiết phù hợp.” Mức điều tiết này chỉ áp dụng
trong từng tỉnh. Vì vậy, chênh lệch về mức chi trả
dịch vụ môi trường rừng giữa các tỉnh vẫn không
được giải quyết.
- Để hoàn thiện cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi
trường rừng cho các địa phương cần nghiên cứu
xây dựng cơ chế điều chỉnh chênh lệch về mức chi
trả dịch vụ môi trường rừng giữa các địa phương
trong lưu vực sông.
- Để xây cơ chế này cần thu thập thông tin qua
phiếu phỏng vấn để tham khảo ý kiến của các quỹ
bảo vệ phát triển rừng. Họ là những người đã thực
hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng nhiều năm, đã

(1) - Phương pháp nghiên cứu thực trạng và những
nguyên nhân chủ yếu gây nên sự bất cập của cơ
chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng giữa các
địa phương trong lưu vực sông.
- Phương pháp nghiên cứu thực trạng về sự bất
cập của cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng giữa các địa phương trong lưu vực sông.
- Thực trạng về sự bất cập của cơ chế phân bổ tiền
dịch vụ môi trường rừng cho các địa phương có
thủy điện bậc thang được phản ảnh qua việc phân
tích số liệu về mức chênh lệch đơn giá chi trả dịch
vụ môi trường rừng ở các địa phương, biểu mẫu
thu thập số liệu được ghi trong phụ biểu 1.
- Sự chênh lệch về mức chi trả dịch vụ môi trường
rừng giữa các lưu vực hay giữa các địa phương có
thể là hợp lý cũng có thể không hợp lý. Sự chênh
lệch là hợp lý khi nó phù hợp với 3 căn cứ để phân
bổ tiền dịch vụ môi trường rừng đã trình bày trong
các mục 3.1, 3.2, 3.3. Sự chênh lệch sẽ là không
hợp lý khi nó không phù hợp với 3 căn cứ trên.
Sự bất cập của cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi
trường rừng giữa các địa phương trong lưu vực
sông được xác định qua hai phương pháp:
Đối chiếu với 3 căn cứ để phân bổ tiền dịch vụ
môi trường rừng đã trình bày trong các mục 3.1,
3.2, 3.3.
|

Theo phương pháp thứ nhất, nhóm nghiên cứu
sẽ phân tích sự phù hợp của cơ chế phân bổ tiền
dịch vụ môi trường rừng với hiệu quả giữ đất và
giữ nước của rừng ở các địa phương với thủy
điện. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đối chiếu
cơ chế phân bổ tiền hiện tại với nguyên tắc bổ
sung ở nghị định 147 về phân bổ tiền dịch vụ
môi trường rừng ở những nơi có mức chi trả cao
quá 2 lần mức hỗ trợ bảo vệ rừng.
Theo cảm nhận của các cán bộ làm công tác
chi trả dịch vụ môi trường rừng ở các tỉnh.
|

Theo phương pháp thứ hai, cần gửi phiếu phỏng
vấn các địa phương về sự bất cập và những kiến
nghị điều chỉnh cơ chế phân bổ tiền chi trả dịch
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vụ môi
trường
rừng,
mẫu
biểu thu thập
thông tin được ghi
trong phụ biểu 2.
- Phương pháp nghiên cứu nguyên nhân gây nên
sự bất cập của cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi
trường rừng
Ở mục này sẽ trình bày những nguyên nhân chủ
yếu gây bất cập về phân bổ tiền chi trả dịch vụ môi
trường rừng giữa các địa phương và mức độ tác
động của từng nguyên nhân. 3 nguyên nhân chủ
yếu được dự đoán bởi nhóm nghiên cứu, những
nguyên nhân khác được phát hiện bổ sung qua
các đợt khảo sát ở những tỉnh điển hình.
Nguyên nhân do thiếu nghiên cứu về hiệu
quả giữ nước và giữ đất của rừng với thủy điện
bậc thang.
|

Nguyên nhân do thiếu chính sách phân bổ
tiền thu được liên quan đến nguồn nước từ
ngoài lưu vực.
|

Nguyên nhân do thiếu quy định đảm bảo sự
hài hòa về mức chi trả dịch vụ môi trường rừng
giữa các địa phương.
|

(2) - Phương pháp nghiên
cứu giải pháp khắc phục bất cập
của phân bổ tiền chi trả dịch vụ môi
trường rừng liên quan đến những vấn đề kỹ thuật
Trong phần này nghiên cứu sẽ làm sáng tỏ ảnh
hưởng của các đập thủy điện bậc thang đến quá
trình tích lũy và vận chuyển nước và bùn cát trong
lưu vực sông, từ đó xác định hiệu quả giữ nước và
giữ đất của rừng với thủy điện bậc thang. Đây là cơ
sở quan trọng để phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng cho các địa phương.
- Hiệu quả giữ nước và giữ đất của rừng với thủy
điện bậc thang
Chuyên đề này kế thừa kết quả nghiên cứu của về
hiệu quả giữ nước và giữ đất của đề tài KHCN do
Bộ NN&PTNT thực hiện năm 2014 „Nghiên cứu
xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng trong lưu
vực của một số hồ thủy điện ở Việt Nam“ (Vương
Văn Quỳnh và cộng sự, 2014). Đề tài này đã nghiên
cứu đặc điểm tích lũy và vận chuyển nước và bùn
cát qua quan trắc thực nghiệm tại 66 lưu vực. Tuy
nhiên, toàn bộ các lưu vực nghiên cứu về tích lũy
và vận chuyển bùn cát đều là những lưu vực không
có đập ngăn dòng như đập thủy điện. Vì vậy, kết
quả nghiên cứu về hiệu quả giữ nước và giữ đất
của rừng trong đề tài này được sử dụng như kết
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quả chính để hiệu chỉnh cho phù hợp với trường
hợp có đập ngăn dòng trong lưu vực.
Để nghiên cứu hiệu chỉnh về hiệu quả giữ nước và
giữ đất của rừng trường hợp thủy điện bậc thang
nhóm nghiên cứu đã kế thừa dữ liệu từ nhiều
nguồn để phân tích ảnh hưởng của đập ngăn nước
hồ thủy điện đến quá trình tích lũy và vận chuyển
nước và bùn cát. Từ đó xác định được hiệu quả của
rừng đến các nhà máy thủy điện. Những dữ liệu
chủ yếu được sử dụng cho phân tích ảnh hưởng
của thủy điện bậc thang đến chế độ dòng chảy và
bùn cát gồm:

* Số liệu của Tổng cục Khí tượng Thủy Văn về tọa
độ phân bố, lưu lượng dòng chảy, lưu lượng bùn
cát và lượng mưa trong 3 năm gần nhất của 54
trạm thủy văn ở các khu vực miền núi Việt Nam,
tập trung vào các sông chính như Sông Đà ( Các
tỉnh Tây Bắc), Sông Mã (Thanh Hóa, Hòa Bình),
Sông Chu (Thanh Hóa, Nghệ An), Sông Lam (Nghệ
An), Sông SeRePok (Đắk Lắk, Đăk Nông, ), Sông Ba
Hạ (Phú Yên, Gia Lai), Sông Đồng Nai (Đồng Nai,
Lâm Đồng, Đắk Nông), Sông Bé (Bình Phước, Đắk
Nông). Danh sách các trạm thủy văn được thu thập
số liệu sử dụng cho nghiên cứu này được ghi trong
phụ biểu 3.

Hình 1: Hệ thống sông ngòi Việt Nam và
vị trí một số trạm thủy văn có đo lưu lượng
dòng chảy và bùn cát ở những khu vực
thủy điện bậc thang.

Hình 2: Phân bố các nhà máy thủy điện
ở Việt Nam

* Số liệu về tọa độ phân bố của 421 nhà máy
thủy điện ở Việt Nam do VNFF cung cấp.

* Bản đồ số độ cao toàn cầu do Tổ chức hợp
tác Khoa học của Nhật Bản và Hoa Kỳ xây dựng
(NASA/METI/AIST/Japan Spacesystems, and
U.S./Japan ASTER Science Team, 2018). Đây là cơ
sở để xác định diện tích và các đặc trưng chủ yếu
của các lưu vực.
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Hình 3: Mô hình số độ cao lưu vực Cẩm Thủy

Nguyên tắc phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng thu được từ một nhà máy thủy điện cho các
lô rừng ở những bậc thang khác nhau.
|

Nguyên tắc phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng sẽ được nhóm nghiên cứu dự thảo, sau đó
được góp ý bởi các hội thảo.
|

* Công thức phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng thu được từ một nhà máy thủy điện cho
một lô rừng.
Công thức phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
thu được từ một nhà máy thủy điện cho một lô
rừng được xây dựng trên cơ sở phương trình
thực nghiệm mô phỏng hiệu quả giữ nước và
giữ đất của rừng trong trường hợp thủy điện bậc
thang.
* Bản đồ kiểm kê rừng của các tỉnh. Đây là dữ liệu
về vị trí phân bố và diện tích, trạng rừng và mục
đích sử dụng của tất cả các lô rừng. Chúng được
sử dụng trong quá trình tính toán thử nghiệm hiệu
chỉnh phân bổ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
cho các địa phương trong lưu vực liên tỉnh, dạng
bản đồ kiểm kê rừng như sau.

Hình 4: Bản đồ kiểm kê rừng tỉnh Hoà Bình

* Công thức phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng thu được từ một nhà máy thủy điện cho
một chủ rừng.
Công thức phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
thu được từ một nhà máy thủy điện cho một chủ
rừng được xây dựng trên cơ sở tích hợp các công
thức xác định tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
cho từng lô rừng của cùng một chủ rừng.
* Công thức phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng thu được từ một nhà máy thủy điện cho
một địa phương.
Công thức phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
thu được từ một nhà máy thủy điện cho một địa
phương được xây dựng bằng cách tích hợp
công thức phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
thu được từ một nhà máy thủy điện cho một chủ
rừng.
* Công thức phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng thu được từ các nhà máy thủy điện cho các
địa phương trong lưu vực sông.

Trong quá trình xử lý dữ liệu nhóm tư vấn sử dụng
các phương pháp biểu đồ phân tích tương quan
để thể hiện được quy luật tích lũy và vận chuyển
nước và bùn cát dưới ảnh hưởng của các đập thủy
điện. Từ đó hiệu chỉnh những mô hình ảnh hưởng
của rừng đến lưu lượng dòng chảy và bùn cát trong
trường hợp có thủy điện bậc thang.
- Phương pháp phân bổ tiền dịch vụ giữ đất giữ
nước thu được từ một nhà máy thủy điện cho các
lô rừng ở những bậc thang khác nhau

Công thức phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
thu được từ các nhà máy thủy điện cho các địa
phương trong lưu vực sông được xây dựng trên
cơ sở tích hợp các công thức phân bổ tiền dịch
vụ môi trường rừng thu được từ một nhà máy
cho một địa phương.
- Phương pháp nghiên cứu tồn tại của cơ chế phân
bổ tiền dịch vụ môi trường rừng hiện tại liên quan
đến vấn đề kỹ thuật (liên quan đến hiệu quả giữ
nước và giữ đất của rừng).
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Các tồn tại của cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi
trường rừng hiện tại liên quan đến kỹ thuật được
xác định qua phân tích sự phù hợp của cơ chế
phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng hiện tại với
hiệu quả của rừng trong cung cấp dịch vụ giữ đất
và giữ nước cho thủy điện. Trong đó có tồn tại do
không tính đến đặc điểm của rừng và tồn tại do
không tính đến tác dụng của ngăn đập.
(4) - Phương pháp nghiên cứu hiệu chỉnh cơ chế
phân bổ tiền DVMTR giữa các địa phương trong
lưu vực sông.
- Nguyên tắc phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
giữa các địa phương trong lưu vực sông.
Những nguyên tắc phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng giữa các địa phương trong lưu vực sông được
xây dựng trên cơ sở những căn cứ để phân bổ tiền
dịch vụ môi trường rừng.
- Cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
theo từng nhân tố tạo thành dịch vụ môi trường
rừng.

Cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng theo
dịch vụ giữ nước và giữ đất của rừng được xây
dựng trên cơ sở phân tích hiệu quả giữ nước và
giữ đất của rừng với thủy điện bậc thang.
- Cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng cho
các địa phương trong lưu vực sông.
Công thức xác định tiền dịch vụ môi trường
rừng cho các địa phương trong lưu vực sông.
|

Các công thức xác định tiền dịch vụ môi trường
rừng cho các địa phương được xây dựng trên cơ
sở tích hợp các công thức phân bổ tiền dịch vụ
môi trường rừng theo hiệu quả giữ nước và giữ
đất của rừng.
Điều kiện áp dụng cơ chế phân bổ tiền dịch
vụ môi trường rừng cho các địa phương trong
lưu vực sông.
|

Điều kiện áp dụng cơ chế phân bổ tiền dịch vụ
môi trường rừng cho các địa phương được dự
thảo và đóng góp ý kiến của các chuyên gia.
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III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Thực trạng và những nguyên
nhân chủ yếu gây nên bất cập của
cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi
trường rừng giữa các địa phương
trong lưu vực sông
3.1.1. Chênh lệch về đơn giá chi trả dịch vụ môi
trường rừng giữa các địa phương trên lưu vực
sông
Để tìm hiểu chênh lệch đơn giá chi trả DVMTR
giữa các địa phương VNFF đã tham vấn các tỉnh
về đơn giá chi trả DVMTR. Quỹ đã tổ chức 8 cuộc
họp trực tuyến với cán bộ Quỹ bảo vệ phát triển
tỉnh và các đối tượng liên quan đến chi trả DVMTR
của 8 địa phương. Ngoài ra, VNFF cũng tham vấn
34 quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh bằng bảng hỏi
với các chủ đề chính về đơn giá chi trả DVMTR, về
tính hợp lý của đơn giá chi trả DVMTR và kiến nghị
về hướng điều chỉnh cho hợp lý hơn, mẫu bảng hỏi
được ghi trong mẫu biểu 01 và mẫu biểu 02.
Kết quả tổng hợp số liệu cho thấy có 34 tỉnh đã
cung cấp thông tin về đơn giá chi trả DVMTR. Danh
sách các tỉnh có những đơn giá chi trả khác nhau
năm 2019 được thống kê trong phụ biểu 1. Số liệu
cho thấy có 4 tỉnh sử dụng đơn giá chi trả chung

trong toàn tỉnh, 1 tỉnh có 2 đơn giá chi trả, và 29
tỉnh có số đơn giá chi trả nhiều hơn 2.
Ngoài một số tỉnh có 1 hoặc 2 đơn giá chi trả, nhiều
tỉnh còn lại cũng đã chi trả theo lưu vực sông chính,
trong đó đơn giá chi trả được tính bình quân cho
cả lưu vực sông chính. Một số ít tỉnh đã xác định
đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng theo lưu
vực của từng thủy điện như Gia Lai, Nghệ An, Hà
Giang v.v... Còn lại, phần lớn các địa phương đã
xác định đơn giá chi trả bình quân cho cả diện tích
rừng trong lưu vực sông có thủy điện bậc thang.
Điều này khác với hướng dẫn của Bộ NN&PTNT.
Chênh lệch về đơn giá chi trả DVMTR của các tỉnh
và cả nước được thống kê ở phụ biểu 2. Số liệu
thống kê cho thấy mức chênh lệch đơn giá chi trả
DVMTR khá lớn. Sự chênh lệch đơn giá chi trả phần
lớn liên quan đến thủy điện bậc thang. Đơn giá chi
trả cao nhất lên đến 3.425.723 đ/ha/năm, trong
khi đó ở nơi thấp nhất chỉ là 23đ/ha/năm. Tỉnh có
đơn giá chi trả cao nhất là Lai Châu, nơi thấp nhất
cũng đạt 1.519.013 đ/ha/năm. Tỉnh có đơn giá chi
trả thấp nhất là Hà Tĩnh, nơi cao nhất là 600đ/ha/
năm. Tỉnh có đơn giá chi trả DVMTR trung bình
thấp nhất là Bắc Kạn, xấp xỉ 100 đ/ha/năm. Hình
ảnh về biến động của đơn giá chi trả DVMTR ở các
địa phương được trình bày ở những hình sau.

Hình 5: Đơn giá chi trả DVMTR cao nhất ở các địa phương
Đơn giá đ/ha
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
Bắc Kạn
Bắc Giang
Bình Phước
Bình Thuận
Cao Bằng
Điện Biên
Đồng Nai
Gia Lai
Hoà Bình
Huế
Khánh Hoà
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Sơn La
Thái Nguyên
Tuyên Quang
Bình Định
Đăk Lăk
Đăk Nông
Hà Giang
Nghệ An
Ninh Thuận
Quảng Trị
Tây Ninh
Yên Bái
Thanh Hoá
Hà Tĩnh

0

cáo Chuyên đề Nghiên cứu Cơ sở Khoa học và Đề xuất Điều chỉnh Cơ chế Phân bổ tiền DVMTR
18 Báo
giữa các Địa phương trong Lưu vực sông

Bắc Kạn
Bắc Giang
Bình Phước
Bình Thuận
Cao Bằng
Điện Biên
Đồng Nai
Gia Lai
Hoà Bình
Huế
Khánh Hoà
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Sơn La
Thái Nguyên
Tuyên Quang
Bình Định
Đăk Lăk
Đăk Nông
Hà Giang
Nghệ An
Ninh Thuận
Quảng Trị
Tây Ninh
Yên Bái
Thanh Hoá
Hà Tĩnh

Bắc Kạn
Bắc Giang
Bình Phước
Bình Thuận
Cao Bằng
Điện Biên
Đồng Nai
Gia Lai
Hoà Bình
Huế
Khánh Hoà
Kon Tum
Lai Châu
Lâm Đồng
Phú Thọ
Phú Yên
Quảng Bình
Quảng Nam
Quảng Ngãi
Quảng Ninh
Sơn La
Thái Nguyên
Tuyên Quang
Bình Định
Đăk Lăk
Đăk Nông
Hà Giang
Nghệ An
Ninh Thuận
Quảng Trị
Tây Ninh
Yên Bái
Thanh Hoá
Hà Tĩnh

Hình 6: Đơn giá chi trả DVMTR thấp nhất ở các địa phương
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Hình 7: Đơn giá chi trả DVMTR trung bình ở các địa phương
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Đặc điểm biến động về đơn giá chi trả DVMTR ở các địa phương được thống kê trong bảng sau.

BẢNG 1. ĐẶC ĐIỂM BIẾN ĐỘNG CỦA ĐƠN GIÁ CHI TRẢ DVMTR TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC
Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu
Tỉnh có đơn giá cao
nhất

Đơn giá cao nhất (đ)

Đơn giá thấp nhất (đ)

Đơn giá TB (đ)

3.425.723

945.697

1.519.013

600

23

100

Tỉnh có đơn giá thấp
nhất

Chênh lệch đơn giá chi trả DVMTR giữa các tỉnh trong cùng lưu vực có thủy điện bậc thang khá cao, số
liệu thống kê được ghi trong bảng sau.

BẢNG 2. CHÊNH LỆCH ĐƠN GIÁ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG TRONG CÁC
LƯU VỰC SÔNG
TT

Tên sông

Tên địa phương

1

Sông Đà

Lai Châu, Điện Biên,
Sơn La, Hòa Bình

2

Sông Đồng
Nai

Đồng Nai, Lâm
Đồng, Đăk Nông,
Bình Phước, Bình
Thuận

3

Sông Ba

Phú Yên, Gia Lai, Đăk
Lăk

4

Sông Gâm

5

Sông Chu
Trung bình

Đơn giá
thấp nhất

Đơn giá
cao nhất

Diện tích
lưu vực

Số thủy
điện bậc
thang

65.000

3.425.723

5.070.000

7

120.000

818.107

1.485.000

6

4.902

600.000

1.119.000

3

Tuyên Quang, Bắc
Kạn, Hà Giang, Cao
Bằng

20.000

1.790.962

1.335.000

7

Thanh Hóa, Nghệ An

73.900

600.000

56.760

1.446.958
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Số liệu cho thấy, trong cùng một lưu vực sông
nhưng đơn giá chi trả DVMTR có thể hơn nhau
hàng chục lần. Trên sông Đà, trong khi ở Lai Châu
đơn giá chi trả thấp nhất cũng xấp xỉ 1 triệu đồng,
thì ở Hòa Bình đơn giá trung bình chỉ đạt 200 nghìn
đồng. Trên sông Đồng Nai, trong khi ở Lâm Đồng
đơn giá chi trả thấp nhất cũng đạt xấp xỉ 600 nghìn, thì ở Đồng Nai, đơn giá trung bình cũng chưa
đến 100 nghìn. Trên sông Ba, trong khi ở Gia Lai
đơn giá đơn giá trung bình đạt xấp xỉ 200 nghìn
đồng, thì ở Phú Yên đơn giá trung bình chỉ đạt 100

nghìn. Trên sông Gâm, ở Hà Giang đơn giá trung
bình là 350 nghìn đồng, còn ở Tuyên Quang chỉ
đạt 120 nghìn đồng.
Nhìn chung, chênh lệch về đơn giá chi trả DVMTR
giữa các tỉnh trên cùng một lưu vực sông lớn hơn
nhau từ hai đến hàng chục lần.
Có thể nhận thấy một xu hướng chung là diện tích
lưu vực càng lớn thì mức chênh lệch của đơn giá
chi trả DVMTR giữa các tỉnh càng cao, hình ảnh thể
hiện đặc điểm này như sau.

Hình 8: Chênh lệch đơn giá chi trả DVMTR thay đổi theo diện tích lưu vực
Chênh lệch đơn giá, đ/ha
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Đơn giá chi trả DVMTR có liên quan với số thủy
điện bậc thang trong lưu vực. Trên lưu vực càng
nhiều thủy điện bậc thang thì những bậc thang
trên đơn giá chi trả càng cao. Tuy nhiên, đặc điểm
này bị thay đổi khi một số địa phương quyết định
chi trả theo lưu vực dòng sông chính và/hoặc áp

dụng điều chỉnh tiền DVMTR từ nơi có đơn giá cao
xuống nơi có đơn giá thấp như ở Lâm Đồng, Gia
Lai, Sơn La ... Xu hướng liên hệ của mức chênh lệch
đơn giá chi trả DVMTR với số thủy điện bậc thang
được thể hiện ở hình sau.

Hình 9: Chênh lệch đơn giá chi trả DVMTR thay đổi theo số bậc thang thủy điện trên
lưu vực
Chênh lệch đơn giá, đ/ha
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3.1.2. Những nguyên nhân gây nên sự bất cập
của cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
Kết quả phân tích trên cho thấy chênh lệch đơn
giá chi trả dịch vụ môi trường ở những lưu vực thủy
điện bậc thang liên tỉnh là rất lớn. Tuy nhiên, có
những chênh lệch hợp lý và những chênh lệch là
chưa hợp lý.
- Những chênh lệch đơn giá chi trả dịch vụ môi
trường rừng hợp lý.
Những chênh lệch hợp lý là chênh lệch liên quan
tới đặc điểm của dịch vụ môi trường rừng, chẳng
hạn, số bậc thang thủy điện càng nghiều thì chênh
lệch đơn giá chi trả càng lớn. Khi đó những lô rừng
thượng nguồn cung cấp giá trị môi trường cho
nhiều nhà máy thủy điện phía dưới và nhận được
tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng của tất cả các
nhà máy này. Hoặc khi diện tích lưu vực càng lớn
thì chênh lệch đơn giá chi trả dịch vụ môi trường
rừng càng cao. Ở những đập thủy điện hạ lưu
thường có chiều cao cột nước thấp nên hiệu quả
phát điện không lớn. Trong khi đó tiền dịch vụ môi
trường rừng thu được lại phải chia sẻ cho diện tích
rừng rộng lớn phía trên nên đơn giá chi trả giảm
xuống. Ngược lại, những nhà máy thủy điện phía
thượng nguồn thường có chiều cao cột nước lớn
nên hiệu quả phát điện cao, trong khi đó diện tích
rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng lại
nhỏ nên đơn giá chi trả cao.
- Những chênh lệch đơn giá chi trả dịch vụ môi
trường rừng chưa hợp lý.
Những bất cập về đơn giá chi trả dịch vụ môi trường
rừng được thể hiện ở mức chênh lệch quá lớn giữa
các diện tích rừng ở phần thấp và phần cao của lưu
vực. Chênh lệch này gây lên bởi những quy định
chưa hợp lý như phân bổ tiền dịch vụ môi trường
theo diện tích rừng theo diện tích rừng. Ngoài ra,
chênh lệch quá ít hoặc không phải là chênh lệch
hợp lý. Đây là trường hợp áp dụng đơn giá chi trả
dịch vụ môi trường rừng bình quân cho lưu vực
dòng sông chính. Người ta đã chi trả tiền dịch vụ
môi trường không đúng với giá trị môi trường mà
các đối tượng sử dụng dịch vụ đã chi trả.
- Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bất cập trong
phân bổ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
Kết quả phân tích dữ liệu và tham vấn các tỉnh cho
phép xác định 3 nguyên nhân bất cập chủ yếu của
cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng ở với
thủy điện bậc thang: (1) - Việc xác định tiền chi trả
dịch vụ môi trường rừng cho từng lưu vực là tương

đối phức tạp; (2) - Quan niệm về tiền DVMTR chưa
thống nhất giữa các địa phương; (3) - Cơ sở để
phân bổ tiền DVMT cho những bậc thang thủy
điện khác nhau chưa được nghiên cứu đầy đủ.
Việc xác định đơn giá theo thủy điện bậc
thang ở các địa phương là phức tạp.
|

Theo hướng dẫn của chính sách DVMTR thì đơn
giá chi trả DVMT cho một lô rừng được tính bằng
tổng các đơn giá tính theo từng nhà máy thủy
điện sử dụng DVMTR giá trị và giữ nước của lô
rừng đó. Mỗi địa phương, thậm chí mỗi lưu vực
có hàng chục nhà máy thủy điện. Mỗi tỉnh lại có
hàng vạn lô rừng, và hàng nghìn chủ rừng. Vì vậy,
để tính toán tiền chi trả DVMTR hàng năm cho
các chủ rừng cần xác định được ranh giới lưu vực
thu nước của tất cả các nhà máy thủy điện, xác
định được tên các nhà máy thủy điện sử dụng
dịch vụ của từng lô rừng, áp dụng công thức để
tính số tiền chi trả của từng nhà máy thủy điện
cho từng lô rừng. Từ đó tổng hợp lại thành số
tiền chi trả DVMTR cho từng chủ rừng và từng
đơn vị hành chính, đơn vị quản lý rừng.
Đây là công việc có khối lượng lớn và khó thực
hiện với một số địa phương, nhất là trong những
năm đầu chưa xác định được ranh giới lưu vực
của các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng,
chưa có kỹ thuật sử dụng những phần mềm hỗ
trợ để xác định tiền chi trả DVMTR hàng năm.
Khó khăn đã buộc các địa phương vận dụng
cách tính đơn giá chi trả DVMTR bình quân đối
với thủy điện bậc thang. Bằng cách như vậy, mỗi
địa phương sẽ không phải xác định hàng chục
hay hàng trăm đơn giá chi trả mà chỉ xác định
một vài đơn giá. Lai Châu gần như cả tỉnh một
đơn giá, Lâm Đồng có hai đơn giá cho hai hệ
sông chính là Sông Serepok và Sông Đồng Nai,
ở Sơn la có hai đơn giá cho lưu vực Sông Đà và
lưu vực Sông Mã, ở Thừa Thiên Huế có 3 đơn giá
cho 3 lưu vực sông, ở Quảng Nam có 4 đơn giá
cho 4 lưu vực sông ...
Sau một số năm chi trả DVMTR theo lưu vực sông
chính không thấy thắc mắc hay khiếu nại của các
chủ rừng, nên nhiều địa phương kiến nghị duy trì
phương pháp tính đơn giá này. Cũng có một số
địa phương gần đây sau khi xác định được ranh
giới của lưu vực của từng nhà máy thủy điện và
tiếp cận được với những phần mềm hỗ trợ thích
hợp đã tiến hành xây dựng bản đồ chi trả DVMTR,
và chuyển từ chi trả theo dòng sông chính sang
chi trả theo lưu vực của từng nhà máy thủy điện,
trong đó có Hà Giang, Sơn La, Nghệ An ...
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Quan niệm về tiền DVMTR chưa thống nhất
giữa các địa phương.
|

DVMTR là sự trao đổi mua bán giữa bên cung
ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ môi trường
rừng, trong đó giá trị môi trường được xem là
một loại hàng hóa. Theo khái niệm này thì tiền
DVMTR thu được từ nhà máy thủy điện nào cần
được trả lại cho đúng chủ rừng là người đã cung
ứng DVMTR cho họ. Chủ rừng như những người
bán hàng hóa khác, có quyền được sử dụng tiền
bán hàng DVMTR cho kế hoạch sống của mình.
Vì DVMTR là loại hàng hóa đặc biệt, không có
giá thị trường, không tự do lựa chọn được người
mua và người bán, người bán khó trực tiếp yêu
cầu người sử dụng dịch vụ trả tiền ... Vì vậy, để
hỗ trợ dịch vụ môi trường rừng phát triển, tạo
điều kiện để các chủ rừng thu được tiền DVMTR
thì nhà nước hoặc các tổ chức xã hội phải hỗ trợ
để xác định giá trị và giá cả DVMTR, nhận nhiệm
vụ ủy thác để đàm phán giữa các bên liên quan
thực hiện nghĩa vụ của họ trong mua bán, trao
đổi DVMTR. Tiền thu được từ DVMTR không
phải là tiền của nhà nước, cũng không phải tiền
của các tổ chức xã hội.
Tuy nhiên, một số địa phương không thống
nhất quan niệm về tiền DVMTR, có nơi xem tiền
DVMTR như tiền của nhà nước. Vì vậy, đã san
sẻ tiền DVMTR của chủ rừng này cho chủ rừng
khác, dùng nó để thay cho tiền khoán quản lý
bảo vệ rừng, thay cho tiền xóa đói giảm nghèo,
san sẻ từ thượng nguồn xuống hạ lưu, thậm chí
từ lưu vực này sang lưu vực khác, từ nơi có nhà
máy thủy điện sang nơi không có nhà máy thủy
điện ... Thực hiện chi trả DVMTR theo dòng sông
chính cũng là một hình thức san sẻ tiền DVMTR
của chủ rừng này cho chủ rừng khác trong phạm
vi ranh giới lưu vực có nhiều nhà máy thủy điện
bậc thang.
Vì xem tiền DVMTR như tiền của nhà nước nên
một số địa phương đã cắt giảm tiền khoán bảo
vệ rừng của các chủ rừng, thậm chí cắt giảm kinh
phí của các chương trình phát triển kinh tế xã hội
khác đối với những vùng hoặc những chủ rừng
đã được nhận tiền DVMTR. Trong một số trường
hợp còn yêu cầu chủ rừng thực hiện những
nhiệm vụ khác nhau mới được nhận tiền DVMTR.
Tiền DVMTR cần được xem như tiền bán lâm
sản của chủ rừng. Ngoài nghĩa vụ đóng thuế
chủ rừng phải được quyền sử dụng tiền DVMTR
cho hoạt động sống của mình. Mọi việc san sẻ
tiền DVMTR cho các chủ rừng khác, cho các hoạt

động kinh tế xã hội khác của chủ rừng đều thể
hiện quan niệm chưa chính xác về tiền DVMTR.
Căn cứ để phân bổ tiền DVMT cho những bậc
thang thủy điện khác nhau chưa thuyết phục
|

Từ năm 2008 đến 2013 Bộ NNPTNT đã cho thực
hiện những nghiên cứu về giá trị DVMTR. Trong
đó tập trung vào giá trị giữ đất và giữ nước của
rừng với các hồ thủy điện. Từ hiệu quả giữ đất và
giữ nước tính theo tấn đất và mét khối nước của
một hecta rừng, các nhà nghiên cứu đã quy đổi
được giá trị đó thành tiền, đã lượng hóa bằng
tiền giá trị DVMTR theo từng hecta rừng và theo
từng kw điện thương phẩm. Đây là tài liệu tham
khảo quan trọng để các nhà lập chính sách đề
xuất về mức thu với bên sử dụng DVMTR cũng
như đơn giá chi trả với các bên cung ứng DVMTR.
Tuy nhiên trong những nghiên cứu này mới sử
dụng đối tượng là các lưu vực trên đó có một
thủy điện, và là lưu vực kín – không có dòng chảy
ngoài vào lưu vực. Giá trị giữ đất và giữ nước của
một hecta rừng ở xa hay gần nhà máy thủy điện
cũng tương tự nhau. Đây là cơ sở để chi trả tiền
DVMTR theo diện tích rừng. Về nguyên tắc tiền
chi trả DVMTR đối với thủy điện được xác định
theo hiệu quả giữ đất và giữ nước của rừng.
Trong trường hợp không có thủy điện bậc thang
thì hiệu quả giữ đất và giữ nước của rừng phụ
thuộc chủ yếu vào diện tích rừng, nên việc phân
bổ tiền DVMTR cho các địa phương theo diện
tích rừng có thể chấp nhận được.
Tuy nhiên, với trường hợp thủy điện bậc thang,
nghĩa là trên dòng sông có nhiều nhà máy thủy
điện ở những bậc độ cao khác nhau, thì giá trị
DVMTR có thể không như vậy. Hiệu quả giữ nước
của một hecta rừng ở thượng nguồn với các nhà
máy thủy điện ở những bậc khác nhau sẽ ít thay
đổi vì nước sẽ từ từ chảy qua hết đập thủy điện
phía trên xuống các đập thủy điện phía dưới. Sự
hao hụt do bốc hơi ở mặt hồ sẽ không đáng kể
so với tổng lượng nước dồn xuống.
Tuy nhiên, với hiệu quả giữ đất thì lại khác. Đất
được giữ lại phần lớn ở lòng hồ nên các lô rừng
ở thượng nguồn sẽ có hiệu quả giữ đất cho các
hồ thủy điện phía trên, còn hiệu quả giữ đất của
chúng cho các hồ thủy điện phía dưới sẽ không
đáng kể. Như vậy, để có cơ sở phân bổ hợp lý
tiền DVMTR cho các địa phương có thủy điện ở
những bậc khác nhau cần nghiên cứu xác định
hiệu quả giữ đất của rừng với các nhà máy thủy
điện ở những bậc thang khác nhau của lưu vực
sông.
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Vì thiếu nghiên cứu về hiệu quả giữ nước và
giữ đất của rừng trong lưu vực có thủy điện bậc
thang mà việc phân bổ tiền DVMTR theo diện
tích rừng đã dẫn đến những chênh lệch lớn về
đơn giá chi trả DVMTR giữa các bậc thang khác
nhau. Đây là một bất cập cho chi trả DVMTR
cũng như cho quản lý bảo vệ rừng nói chung.
Phân bổ tiền chi trả DVMTR theo diện tích rừng
với thủy điện bậc thang dường như chưa thuyết
phục.
Quyền phân bổ tiền DVMTR cho các tỉnh trên
những lưu vực sông lớn thuộc Bộ NNPTNT nên
các địa phương không can thiệp được. Song với
các lưu vực có thủy điện bậc thang nội tỉnh nhà
nước giao quyền cho địa phương điều tiết. Sự
phức tạp về kỹ thuật tính toán tiền chi trả DVMTR
theo từng lưu vực thủy điện cùng với tâm lý hoài
nghi cơ sở khoa học của phân bổ tiền DVMTR
theo diện tích với thủy điện bậc thang đã thúc
đẩy một số địa phương tính tiền chi trả DVMTR
theo lưu vực dòng sông chính.

3.2. Bất cập của phân bổ tiền chi
trả dịch vụ môi trường rừng liên
quan đến những vấn đề kỹ thuật

Hiệu quả giữ nước của rừng với thủy điện được
nghiên cứu chi tiết trong đề tài cấp bộ "Nghiên cứu
xác định giá trị dịch vụ môi trường rừng trong lưu
vực của một số hồ thủy điện ở Việt Nam“ (Vương
Văn Quỳnh và cộng sự, 2014). Kết quả nghiên cứu
của đề tài cho thấy hiệu quả giữ nước của rừng với
thủy điện chủ yếu là hiệu quả làm tăng lượng dòng
chảy mùa khô cho thủy điện.
Phương trình thực nghiệm phản ảnh hiệu quả giữ
nước của rừng có dạng như sau.
Mk = 0,0061*[(Lm) * (Doc)^0,5*(TLRQC1)] + 344,
R2 = 0,873
Trong đó:

Lm là lượng mưa tính bằng milimet,

Doc là độ dốc trung bình của lưu vực tính bằng độ.
TLRQC1 là tỷ lệ che phủ của rừng quy đổi tính
bằng %,

TLRQC1 = (DtichRTN + 0,81DtichRT
0,38DtichKhac) * 100 / (Dtich tự nhiên),

+

DtichRTN là diện tích rừng tự nhiên,
DtichRT là diện tích rừng trồng,

DtichKhac là các diện tích khác,

3.2.1. Hiệu quả giữ nước của rừng với thủy điện

Dtich tự nhiên là diện tích của lưu vực,

- Hiệu quả giữ nước của rừng với thủy điện không
bậc thang

Trong số 3 nhân tố ảnh hưởng rõ rệt nhất đến
lượng dòng chảy mùa khô của lưu vực có 2 nhân
tố địa lý là lượng mưa và độ dốc trung bình của lưu
vực chúng ít thay đổi, nhân tố còn lại thuộc về đặc
điểm lớp phủ thực vật rừng là tỷ lệ che phủ rừng
quy đổi.
Phân tích hiệu quả giữ nước của rừng ở các khu
vực địa lý có khác nhau khoảng 10 % liên quan đến
đặc điểm điều kiện địa hình và lượng mưa ở từng
nơi. Tính trung bình mỗi hecta rừng ở Miền Bắc giữ
được 3162 m³/ha nước để cung cấp cho thuỷ điện
trong mùa khô, tương tự, ở Miền Trung là 3.235
m³/ha và ở Tây Nguyên là 2.898 m³/ha, trung bình
cả nước là 2.668 m³/ha.
- Hiệu quả giữ nước của rừng với thủy điện bậc
thang
Để phân tích ảnh hưởng của thủy điện bậc thang
đến hiệu quả giữ nước của rừng nhóm nghiên cứu
đã thống kê diện tích và lưu lượng dòng chảy ở
một số lưu vực thuộc các hệ thống sông Đà, sông
Mã, sông Chu, sông Lam, sông Serepok, sông Ba,
sông Bé, sông Đồng Nai. Đây là những lưu vực
sông có trạm thủy văn đo dòng chảy và bùn cát
và phân bố ở những khoảng cách khác nhau đến
trạm thủy điện bậc thang.

Số liệu thống kê lưu lượng dòng chảy và bùn cát trung bình từ năm 2017 - 2019 của một số trạm thủy
văn được ghi trong bảng sau.

BẢNG 3. LƯU LƯỢNG DÒNG CHẢY VÀ BÙN CÁT Ở MỘT SỐ LƯU VỰC
Tên trạm
thủy văn

Diện tích
lưu vực
(ha)

Độ cao
TB (m)

Lượng
mưa TB
(mm)

Khoảng
cách đến
đập thủy
điện trên
(km)

Tổng
Lượng
Tổng
lượng
dòng chảy lượng bùn
dòng chảy mùa khô
cát (tấn)
(triệu m³) (triệu m³)

Hòa Bình

5.082.000

1.142

2.458

4

47.468

12.152

596.804

Sơn La

4.265.000

1.213

2.477

7

54.553

19.069

1.702.484

Lai Châu

3.255.000

1.311

2.502

23

42.557

14.498

9.682.349

Bản Củng

274.100

1.090

2.443

8

7.042

2.517

344.700

Cẩm Thủy

1.915.000

831

2.359

31

12.803

2.636

6.954.467

Xa La

648.900

957

2.402

21

3.455

968

Nghĩa
Khánh

288.100

490

2.203

96

4.124

801

833.755

Quỳ Châu

200.700

606

2.264

25

2.707

530

566.887

Củng Sơn

1.239.000

507

2.212

7

5.915

1.700

648.022
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Tên trạm
thủy văn

Diện tích
lưu vực
(ha)

Độ cao
TB (m)

Lượng
mưa TB
(mm)

An Khê

135.500

788

2.343

Pomore

39.720

907

2.386

KonTum

293.500

959

2.403

Ta Pao

202.400

722

Phú Hiệp

313.600

Tà Lài
Phước Hòa

Khoảng
cách đến
đập thủy
điện trên
(km)

Tổng
Lượng
Tổng
lượng
dòng chảy lượng bùn
dòng chảy mùa khô
cát (tấn)
(triệu m³) (triệu m³)
393

243

49.429

151

77

59.946

16

1.336

1.254

491.610

2.316

17

1.343

401

126.076

565

2.244

60

3.240

1.039

441.677

933.300

804

2.349

68

8.583

2.657

599.100

269

2.038

20

4.705

1.613

1.212.458

1.109.000

665

2.292

15

4.111

2.869

727.114

Cầu 14

867.200

738

2.323

15

5.318

5.304

616.177

Giảng Sơn

320.000

659

2.289

100

1.073

1.419

509.545

Krong buk

46.540

658

2.288

2

79

96

4.893

Bản Đôn

Để phân tích ảnh hưởng của đập thủy điện đến
lượng dòng chảy nhóm nghiên cứu đã xây dựng

8

biểu đồ liên hệ giữa lưu lượng dòng chảy và diện
tích lưu vực, kết quả ở 2 hình sau.

Hình 10: Liên hệ của lượng dòng chảy năm với diện tích lưu vực
Lượng dòng chảy năm (triệu m³)
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Hình 11: Liên hệ của lượng dòng chảy mùa khô với diện tích lưu vực
Lượng dòng chảy mùa khô (triệu m3)
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y = 0,0033x - 79,331
R2 = 0,8294
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Phương trình liên hệ giữa dòng chảy năm với diện
tích lưu vực có dạng tuyến tính như sau Y = 0,0144
* Slv – 1.725,3, và liên hệ giữa dòng chảy mùa khô
với diện tích lưu vực là Y = 0,0033 * Slv + 79,33. Hệ
số tương quan của cả hai phương trình trên đều
lớn hơn 0,9.
Liên hệ của lượng dòng chảy năm và lượng dòng
chảy mùa khô ở các lưu vực với diện tích lưu vực
tương đối chặt. Như vậy, sự có mặt của các đập
thủy điện bậc thang gần như không ảnh hưởng
đến lưu lượng dòng chảy. Khoảng cách tới các đập
thủy điện bậc thang cũng như số lượng của chúng
đều không ảnh hưởng rõ rệt. Từ đây, có thể kết
luận rằng thủy điện bậc thang không ảnh hưởng
rõ rệt đến lượng dòng chảy năm cũng như lượng
dòng chảy mùa khô.
Tổng lượng dòng chảy liên hệ tương đối chặt với
diện tích lưu vực. Điều đó chứng tỏ các đập thủy
điện bậc thang không làm tổn thất dòng chảy
trong quá trình tích lũy nước từ các phần diện tích
khác nhau của lưu vực. Nước có thể di chuyển từ
các sườn dốc xuống sông suối, qua các đập thủy
điện trên về đập thủy điện dưới. Vì vậy, lượng nước
được một lô rừng ở trên cao lưu giữ cung cấp trong
mùa khô cũng sẽ được chuyển từ thủy điện ở bậc
thang trên xuống thủy điện ở bậc thang dưới. Nó
được tái sử dụng qua mỗi nhà máy thủy điện. Vì
vậy, hiệu quả giữ nước của rừng ở trên cao trong
các lưu vực thủy điện bậc thang sẽ được phát huy
với tất cả các nhà máy thủy điện bậc thang phía
dưới. Giá trị giữ nước sẽ tăng dần lên với các lô
rừng ở thượng nguồn.

3.2.2. Hiệu quả giữ đất của rừng với thủy điện
- Hiệu quả giữ đất của rừng ở thủy điện không bậc
thang

Đối với thủy điện không bậc thang, kết quả nghiên
cứu của đề tài cấp bộ (Vương Văn Quỳnh, 2014) đã
cho thấy lượng bùn cát qua dòng chảy (Md) liên hệ
chặt với diện tích lưu vực (Slv), hệ số địa lý (K )và tỷ
lệ diện tích rừng quy đổi (TLRQD2) theo phương
trình sau.
Md = 0,00246*{Slv*K/TLRQD2} – 0,081, R=0,94
Trong đó:
K= (R^1,3*α^0,5), R là lượng mưa, α là độ dốc mặt đất.
TLRQD2 = [(Srtn) + 0,50(Srt) + 0,30(Skh)] * 100/
Slv, Srtn là diện tích rừng tự nhiên, Srt là diện tích
rừng trồng, Skh là diện tích khác không phải rừng
tự nhiên hay rừng trồng, Slv là diện tích tự nhiên
của lưu vực.

Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả cho thấy
trung bình một hecta rừng ở Miền Bắc ngăn cản
được lượng bùn cát xuống hồ là 6,95 tấn/ha/năm,
ở Miền Trung là 6,48 tấn/ha/năm, ở Tây Nguyên là
6,17 tấn/ha/năm.
- Hiệu quả giữ đất của rừng với thủy điện bậc thang
Để xác định hiệu quả giữ đất của rừng với thủy
điện bậc thang nhóm nghiên cứu xây dựng biểu
đồ liên hệ của lượng bùn cát với diện tích lưu vực.
Số liệu được thể hiện ở bảng trên và trực quan hóa
ở hình sau.

Hình 12: Liên hệ của lượng bùn cát với diện tích lưu vực
Lượng bùn cát năm (tấn)
12.000.000

y = 0.757x + 560670
R2 = 0.199

10.000.000
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4.000.000
2.000.000

Diện tích lưu vực (ha)

0
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6.000.000

Số liệu cho thấy lượng bùn cát dường như không
có liên hệ với diện tích lưu vực. Đập thủy điện bậc
thang đã làm thay đổi rất lớn tới sự tích tụ và vận

chuyển bùn cát trong lưu vực. Có thể nhận thấy rõ
hơn lượng bùn cát vận chuyển qua trạm thủy văn
bị đảo lộn do đập thủy điện ở hình sau.

Hình 13: Diện tích lưu vực và lượng bùn cát qua các trạm thủy văn
Diện tích lưu vực (ha)
Lượng bùn cát năm (tấn)

Đơn giá đ/ha
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000

Một số lưu vực có diện tích lớn như Hòa bình lượng
bùn cát lại rất ít, nhưng những lưu vực Lai Châu,
hoặc Cẩm thủy có diện tích nhỏ hơn nhiều thì
lượng bùn cát lại rất lớn. Để có hình ảnh rõ hơn về
đặc điểm nhiễu động của lượng bùn cát do đập
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0

thủy điện gây nên nhóm nghiên cứu đã tính module bùn cát – hay khối lượng bùn cát vận chuyển
qua trạm thủy văn tính trung bình từ 1 hecta lưu
vực, kết quả được thể hiện ở bảng và hình sau.

BẢNG 4. LƯỢNG BÙN CÁT VÀ DIỆN TÍCH MỘT SỐ LƯU VỰC
Trạm thủy văn

Diện tích (ha)

Lượng bùn cát (tấn)

Module bùn cát (tấn/ha)

Hòa Bình

5.082.000

596.804

0,12

Sơn La

4.265.000

1.702.484

0,40

Lai Châu

3.255.000

9.682.349

2,97

Bản Củng

274.100

344.700

1,26

Cẩm thủy

1.915.000

6.954.467

3,63

Xa La

648.900

Nghĩa Khánh

288.100

833.755

2,89

Quỳ Châu

200.700

566.887

2,82
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Trạm thủy văn
Củng Sơn

Diện tích (ha)

Lượng bùn cát (tấn)

Module bùn cát (tấn/ha)

1.239.000

648.022

0,52

An Khê

135.500

49.429

0,36

Pomore

39.720

59.946

1,51

KonTum

293.500

491.610

1,67

Ta Pao

202.400

126.076

0,62

Phú Hiệp

313.600

441.677

1,41

Tà Lài

933.300

Phước Hòa

599.100

1.212.458

2,02

1.109.000

727.114

0,66

Cầu 14

867.200

616.177

0,71

Giảng Sơn

320.000

509.545

1,59

Krong buk

46.540

4.893

0,11

Bản Đôn

Hình 14: Diện tích lưu vực và module bùn cát vận chuyển qua trạm thủy văn
Diện tích lưu vực (ha)
Module bùn cát năm (tấn/ha/năm)*10^6

Đơn giá đ/ha
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Hình 15: Module bùn cát đo được ở các trạm thuỷ văn
Module bùn cát năm (tấn/ha)
4
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3

y = -8E - 08x + 1,4958
R2 = 0,0126
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Số liệu cho thấy, có lưu vực lượng bùn cát chỉ ở
mức xấp xỉ 0,12 tấn/ha/năm. Có những lưu vực đạt
tới 3,6 tấn/ha/năm, chúng gấp 30 lần nhau.

cứu nhận thấy lượng bùn cát liên hệ khá chặt với
khoảng cách đến đập thủy điện đầu tiên về phía
thượng nguồn.

Phân tích đặc điểm lưu lượng bùn cát đo được
ở các trạm thủy có khoảng cách đến đập thủy
điện phía trên không quá 50 km, nhóm nghiên

Biểu đồ liên hệ của giữa chúng có dạng hàm số
mũ, kết quả thể hiện ở bảng và hình sau.

BẢNG 5. KHOẢNG CÁCH ĐẾN ĐẬP THỦY ĐIỆN VỀ PHÍA THƯỢNG NGUỒN VÀ MODULE
BÙN CÁT
TT

Trạm thủy văn

Khoảng cách đến đập
(km)

Module bùn cát (tấn/
ha)

1

Hòa Bình

4

0,12

2

Sơn La

7

0,4

3

Lai Châu

23

2,97

4

Bản Củng

8

1,26

5

Cẩm thủy

31

3,63

6

Quỳ Châu

25

2,82

7

Củng Sơn

7

0,52

8

An Khê

8

0,36

9

KonTum

16

1,67

10

Ta Pao

17

1,62

11

Phước Hòa

20

2,02

12

Bản Đôn

15

0,66

13

Cầu 14

15

0,71

14

Krong buk

2

0,11
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Hình 16: Liên hệ của module bùn cát với khoảng cách đến đập thủy điện về phía
thượng nguồn
Module bùn cát năm (tấn/ha)
4.5
4
3.5
3

y = 0,0024x2 + 0,0503x - 0,0047
R2 = 0,8993

2.5
2
1.5
1
0.5
0
5		10		15		20		25		30
Khoảng cách đến đập thuỷ điện (km)

Xu hướng thể hiện rõ qua biểu đồ ở hình trên là
khoảng cách đến đập thủy điện liên quan chặt
với lưu lượng bùn cát đo được ở trạm thủy văn.
Trạm thủy văn càng gần đập thủy điện thì module
bùn cát càng thấp. Đập thủy điện đã lưu giữ hầu
hết lượng bùn cát và làm giảm hàm lượng của nó
trong dòng chảy phía dưới đập. Số liệu cho phép
ước đoán không quá 15-20% lượng bùn cát có thể
di chuyển qua đập trên vùng cao xuống phía dưới
lắng lại ở các hồ thủy điện lớn phía cuối nguồn.

Hình 17: Diện tích sau đập thủy điện
Châu Thắng của lưu vực trạm thủy văn
Quỳ Châu và lưu vực của trạm thủy văn
Nghĩa Khánh trên sông Hiếu Nghệ An

Nhìn chung, lượng bùn cát từ diện tích hai bên
dòng chảy dồn xuống sông suối sẽ là nguồn bổ
sung chủ yếu cho hàm lượng bùn cát của dòng
chảy sau đập thủy điện. Diện tích lưu vực còn lại
phía sau đập thủy điện càng lớn thì lượng bùn cát
trong dòng chảy đo được ở trạm thủy văn càng
nhiều. Diện tích phía sau đập thủy điện của các
trạm thủy văn được minh họa ở những hình sau.
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Hình 18: Diện tích sau đập thủy điện Srok Phu Miêng của lưu vực trạm thủy văn
Phước Hòa trên sông Bé tỉnh Bình Phước

Phần lớn các nhà máy thủy điện đều có hồ chứa với
dung tích hàng triệu khối trở lên. Đập ngăn và hồ
thủy điện có tác dụng làm chậm dòng chảy và tạo

điều kiện để bùn cát lắng xuống, do đó làm giảm
lượng bùn cát ở dòng chảy sau đập. Hình ảnh một
số hồ thủy điện được thể hiện ở những hình sau.

Hình 19: Hồ thủy điện Trung Sơn – Thanh Hóa
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Hình 20. Hồ thủy điện Bản Chát – Lai Châu

Hình 21. Hồ thủy điện Cửa Đạt tỉnh Thanh Hóa
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Hình 22: Hồ thủy điện Trị An

Hình 23: Hồ thủy điện Hòa Bình
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Hình 24. Thủy điện Châu Thắng tỉnh Nghệ An

Để phân tích ảnh hưởng của diện tích lưu vực phía
sau đập đến lượng bùn cát qua trạm thủy văn
nhóm nghiên cứu đã thống kê diện tích phía sau

đập thủy điện và lượng bùn cát của một số lưu vực,
kết quả thể hiện trong bảng và hình sau.

BẢNG 6. DIỆN TÍCH SAU ĐẬP THỦY ĐIỆN CỦA MỘT SỐ LƯU VỰC DỒN NƯỚC QUA
TRẠM THỦY VĂN
TT

Lưu vực trạm thủy văn Diện tích phần lưu vực
dưới đập thủy điện
(ha)

Tổng lượng bùn cát
(tấn)

1

Hòa Bình

10.000

596.804

2

Sơn La

64.000

1.702.484

3

Lai Châu

712.000

9.682.349

4

Bản Củng

60.000

344.700

5

Cẩm thủy

443.000

6.954.467

6

Nghĩa Khánh

227.550

833.755

7

Quỳ Châu

140.150

566.887
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Hình 25: Liên hệ của tổng lượng bùn cát với diện tích phần còn lại của lưu vực sau
đập thủy điện
Tổng lượng bùn cát (tấn)
12.000.000

y = 14,052x - 371218
R2 = 0,9025

10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000

Diện tích phần còn lại của lưu vực (ha)

0
-2.000.000

100.000

200.000

300.000

400.000

Lượng bùn cát xuống hồ (Mbc) không chỉ phụ
thuộc vào diện tích của lưu vực ở dưới đập thủy
điện (Sduoi) mà còn phụ thuộc vào diện tích của
lưu vực ở trên đập thủy điện (Stren) và dung tích

500.000

600.000

700.000

800.000

của hồ thủy điện (Vho). Để xác định liên hệ này
nhóm nghiên cứu đã thống kê các chỉ tiêu trên cho
các lưu vực tính từ trạm thủy văn, số liệu như sau.

BẢNG 7. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẶC TRƯNG CỦA HỒ THỦY ĐIỆN VÀ LƯỢNG BÙN CÁT QUA
TRẠM THỦY VĂN
TT

Lưu vực trạm
thủy văn

Stren (ha)

Sduoi (ha)

Vho (tỷ m³)

Mbc (tấn/năm)

1

Hòa Bình

5.082.000

10.000

9,45

596.804

2

Sơn La

4.265.000

64.000

9,26

1.702.484

3

Lai Châu

2.543.000

712.000

1,2

9.682.349

4

Bản Củng

214.100

60.000

2,1

344.700

5

Cẩm thủy

1.472.000

443.000

0,39

6.954.467

6

Nghĩa Khánh

60.550

227.550

0,018

833.755

7

Quỳ Châu

60.550

140.150

0,018

566.887
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Hình 27: Liên hệ của lượng bùn cát thực tế với hệ số K
Lượng bùn cát (tấn)
y = 1x + 9,042
R2 = 0,928

12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000

K = 168509-0,44031*(Stren/Vho)+15,418*Sduoi)

0
2.000.000

4.000.000

6.000.000

K = 168.509 – 0,44031 * (Stren/Vho) + 15,418*Sduoi)
Kết quả nghiên cứu trên cho thấy các hồ thủy điện
có khả năng giữ lại phần lượng bùn cát dồn đến,
chỉ khoảng trên dưới 10 % có cấp hạt rất mịn theo
dòng chảy đi qua các đập thủy điện xuống hạ lưu.
Đây là căn cứ để xác định rằng hiệu quả giữ đất
của một lô rừng chủ yếu phát huy với nhà máy thủy
điện mà hồ chứa của nó trực tiếp đón nước từ lô
rừng không qua đập thủy điện nào khác.
3.2.3. Tồn tại của cơ chế phân bổ tiền dịch vụ
môi trường rừng cho các tỉnh trên cùng một lưu
vực sông liên quan đến vấn đề kỹ thuật
Từ kết quả nghiên cứu trên cho thấy tồn tại chủ
yếu của của cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi
trường rừng hiện tại liên quan đến vấn đề kỹ thuật
là cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường theo
diện tích rừng. Nó được xây dựng Trên cơ sở xem
hiệu quả giữ đất và giữ nước của một lô rừng với
các nhà máy thủy điện mà nó dồn nước xuống là
như nhau. Vì vậy, tiền dịch vụ môi trường rừng thu
được từ mỗi nhà máy thủy điện sẽ chia cho các lô
rừng ở phía trên theo diện tích của chúng. Cơ chế
này đúng cho trường hợp trong lưu vực chỉ có một
nhà máy thủy điện. Tuy nhiên, với trường hợp thủy
điện bậc thang, nghĩa là trên dòng sông có nhiều
nhà máy thủy điện ở những bậc độ cao khác nhau,
thì giá trị DVMTR có thể khác.
Từ kết quả nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả giữ
nước của một hecta rừng ở thượng nguồn sẽ phát
huy với tất cả các nhà máy thủy điện ở những bậc
phía dưới vì nước sẽ chảy qua hết đập thủy điện
lần lượt từ trên xuống. Sự hao hụt do bốc hơi ở mặt

8.000.000

10.000.000

12.000.000

hồ sẽ không đáng kể so với tổng lượng nước dồn
xuống.
Tuy nhiên, với hiệu quả giữ đất thì lại khác. Đất
được giữ lại phần lớn ở lòng hồ nên mỗi lô rừng
sẽ chỉ phát huy hiệu quả giữ đất cho nhà máy thủy
điện mà nó trực tiếp dồn nước xuống hồ chứa.
Còn với các nhà máy thủy điện khác hiệu quả giữ
đất của nó sẽ không đáng kể.
Tồn tại của cơ chế phân bổ tiền DVMTR hiện nay
chính là đây. Thay vì phải tách bạch tiền dịch vụ
giữ nước và dịch vụ giữ đất, cơ chế lại gộp chúng
thành một, thay vì chỉ phân bổ tiền dịch vụ giữ đất
cho diện tích rừng ở một bậc thang của nhà máy
thủy điện, cơ chế lại phân bổ cho tất cả các diện
tích rừng ở những bậc thang phía trên.

3.3. Hiệu chỉnh cơ chế phân bổ tiền
DVMTR giữa các tỉnh trong cùng
lưu vực sông
3.3.1.Nguyên tắc phân bổ tiền dịch vụ môi
trường rừng giữa các địa phương trong lưu vực
sông
Từ những nghiên cứu trên cho thấy cần hiệu chỉnh
cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng cho
các địa phương trên một lưu vực sông theo hướng
tách bạch tiền dịch vụ giữ nước và tiền dịch vụ giữ
đất trong tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thu
được từ một nhà máy thủy điện, tiền dịch vụ giữ
nước được chia cho toàn bộ diện tích rừng dồn
nước xuống hồ thủy điện của nhà máy, còn tiền
dịch vụ giữ đất chỉ chia cho diện tích rừng cung

cáo Chuyên đề Nghiên cứu Cơ sở Khoa học và Đề xuất Điều chỉnh Cơ chế Phân bổ tiền DVMTR
42 Báo
giữa các Địa phương trong Lưu vực sông

cấp nước trực tiếp cho hồ thủy điện của nhà máy
đó không đi qua một hồ thủy điện nào khác.
Như vậy, cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng giữa các tỉnh trong lưu vực sông liên tỉnh gồm
hai điểm chủ yếu sau:
(1) - Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng phân bổ
cho các tỉnh mỗi năm bằng số tiền thu được từ các
nhà máy thủy điện của năm đó sau khi đã trừ đi tỷ
lệ dành cho hoạt động quản lý ở Quỹ Trung ương.
(2) - Phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng cho các
tỉnh theo hiệu quả giữ đất và giữ nước của rừng ở
mỗi tỉnh cho các nhà máy thủy điện.
3.3.2. Cơ chế phân bổ tiền dịch vụ giữ đất và
giữ nước của rừng
Có hai dịch vụ chủ yếu tạo thành dịch vụ môi
trường rừng với thủy điện là dịch vụ giữ nước và
dịch vụ giữ đất. Vì hiệu quả giữ nước và giữ đất của
rừng với các nhà máy thủy điện bậc thang là khác
nhau nên cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng cũng được xây dựng riêng.
Kết quả nghiên cứu của đề tài cấp bộ năm 2014 đã
cho thấy giá trị môi trường rừng đối với thủy điện
chủ yếu gồm giá trị giữ nước cung cấp cho mùa
khô và giá trị giữ đất chống bồi lấp lòng hồ. Tính
trung bình cả nước, giá trị giữ nước của một hecta
rừng quy đổi là 211.490 đ/ha/năm, tương đương
47 đồng/kwh, giá trị giữ đất của một hecta rừng là
642.500 đ/ha/năm, tương đương 151 đồng/kwh,
tổng giá trị giữ nước và giá trị của rừng cho thủy
điện là 836.907đ/ha/năm, tương đương là 199đ/
kwh. Giá trị giữ nước chiếm xấp xỉ 33% tổng giá
trị môi trường rừng, còn giá trị giữ đất chiếm 67%.
Kế thừa kết quả nghiên cứu của đề tài trên và
những phân tích của chuyên đề này có thể xác
định cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
thu được từ nhà máy thủy điện cho các lô rừng ở
những bậc thang khác nhau như sau.
Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thu
được từ một nhà máy thủy điện được chia thành
2 phần. Phần thứ nhất chiếm 48% gồm tiền dịch
vụ giữ nước (33%) và một phần tiền dịch vụ giữ
đất (15%) tính cho lượng bùn cát dễ di chuyển
qua các đập thủy điện phía trên xuống lắng
đọng ở những hồ thủy điện phía dưới, phần thứ
hai chiếm 52% là phần còn lại của tiền dịch vụ
giữ đất khó di chuyển qua các đập thủy điện.
|

Tiền dịch vụ giữ nước và giữ đất 48% được
chia cho toàn bộ các lô rừng thuộc lưu vực thu
nước của nhà máy thủy điện (có tính đến hệ số
K),
|

Tiền dịch vụ giữ đất 52% chỉ chia cho các
lô rừng mà nước và đất dồn trực tiếp xuống hồ
thủy điện của nhà máy không qua đập thủy điện
nào khác.
|

Tiền dịch vụ môi trường rừng chia cho một
tỉnh trong lưu vực thủy điện bậc thang gồm 2
phần. Phần thứ nhất là tiền dịch vụ giữ nước và
đất dễ di động, bằng tổng số tiền dịch vụ giữ
nước và đất dễ di động của các nhà máy thủy
điện chia cho tỉnh đó (có tính đến hệ số K). Phần
thứ hai là tiền dịch vụ giữ đất khó di động, bằng
số tiền dịch vụ giữ đất khó di động của các nhà
máy thủy điện mà rừng của tỉnh trực tiếp bảo vệ
chia cho (có tính đến hệ số K).
3.3.3. Công thức phân bổ tiền dịch vụ môi
trường rừng thu được từ thủy điện cho các tỉnh
trong cùng lưu vực sông
|

- Công thức để phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng cho các tỉnh có thủy điện bậc thang
|

Công thức phân bổ tiền dịch vụ giữ nước

Tiền dịch vụ giữ nước được phân bổ cho các tỉnh
trong lưu vực liên tỉnh theo công thức sau.

Trong đó Mni là tiền từ dịch vụ giữ nước và đất
dễ di động phân bổ cho tỉnh i, m là số nhà máy
thủy điện trên lưu vực sông liên tỉnh, Mj là tiền
dịch vụ môi trường rừng thu được từ nhà máy
thủy điện thứ j, Sqij là diện tích rừng quy đổi của
tỉnh i trong lưu vực nhà máy thủy điện thứ J, Sqj
là tổng diện tích rừng quy đổi thuộc lưu vực của
nhà máy thủy điện j.
|

Công thức phân bổ tiền dịch vụ giữ đất

Tiền dịch vụ giữ đất thu được từ các nhà máy
thủy điện được phân bổ cho các tỉnh theo công
thức sau.
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Trong đó: Mdi là tiền dịch vụ giữ đất khó di
động phân bổ cho tỉnh i, m là số nhà máy thủy
điện trên lưu vực sông liên tỉnh, Mj là tiền dịch vụ
môi trường rừng thu được từ nhà máy thủy điện
thứ j, Sqij là diện tích rừng quy đổi thuộc tỉnh i
mà nước dồn trực tiếp vào hồ chứa của nhà máy
thủy điện j, Sqj là tổng diện tích rừng quy đổi
mà nước dồn trực tiếp vào hồ chứa của nhà máy
thủy điện j.

|

Các tỉnh trên sông Đà

Áp dụng công thức trên nhóm nghiên cứu đã xác định
được số tiền dịch vụ môi trường rừng phân bổ cho các
tỉnh trong lưu vực thủy điện sông Đà, quá trình tính
như sau.
* Xác định số tiền được chuyển về các tỉnh từ VNFF
Tiền dịch vụ môi trường rừng thu được từ nhà máy
thủy điện về cơ bản được xác định theo sản lượng điện
của các nhà máy, số liệu được mình họa ở bảng sau.

- Ví dụ tính phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
cho các tỉnh trên lưu vực thủy điện bậc thang.

BẢNG 8. TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG THU ĐƯỢC TỪ CÁC NHÀ MÁY TRÊN LƯU
VỰC LIÊN TỈNH
TT
1

Tên Nhà máy
Thủy điện
2

Sản lượng điện
trung bình (KWh)

Tiền DVMTR (đ)

Tổng số tiền Từ
VNFF chuyển về
cấp tỉnh (đ)

3

4 = 3 * 36

5 = 4 * 0,995

10.624.483.188

382.481.394.768

380.568.987.794

1

Hòa Bình

2

Sơn La

9.282.874.503

334.183.482.108

332.512.564.697

3

Lai Châu

4.095.623.394

147.442.442.195

146.705.229.984

Sử dụng số liệu về tổng số tiền dịch vụ môi trường
rừng mà VNFF thu được của các nhà máy thủy
điện, nhóm nghiên cứu đã xây dựng bảng phân

bổ tiền cho các địa tỉnh ở lưu vực sông Đà, kết quả
được ghi trong bảng sau.

BẢNG 9. PHÂN BỔ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG THU ĐƯỢC TỪ BA NHÀ MÁY THỦY
ĐIỆN LIÊN TỈNH TRÊN LƯU VỰC SÔNG ĐÀ
ĐVT diện tích: hecta; ĐVT tiền: 1000đ
Tỉnh
Tổng

Hạng mục

TĐ Sơn La

TĐ Lai Châu

Sqn

965.897

671.681

282.404

Diện tích rừng
quy đổi giữ đất

Sqd

294.216

389.277

282.404

Tiền DVMTR

Tổng

T 10.624.483.188 9.282.874.503 4.095.623.394
M=
T*36*0,995/1.000

380.568.988

332.512.565

146.705.230

859.786.783

Tiền dịch vụ giữ
nước

Mn=0,33*M

182.673.114

159.606.031

70.418.510

412.697.655

Tiền dịch vụ giữ
nước

Md=0,67*m

197.895.874

172.906.534

76.286.720

447.089.128

Đơn giá giữ
nước

Cn=0,9*Mn/Sqn

170,21

213,86

224,42

Đơn giá giữ đất

Cd=0,9*Md/Sqd

605,36

399,76

243,12

Diện tích RGN

Sqn

355.619

355.619

173.767

Diện tích RGĐ

Sqd

181.852

173.767

84.502.746

43.329.487

80.773.659

46.940.277

Tiền DVGN

Mn

Tiền DVGD

Md

Tổng tiền DV
Điện
Biên

TĐ Hòa Bình

Diện tích rừng
quy đổi giữ
nước

SL điện (kwh)

Lai
Châu

Ký hiệu

67.255.614

M

67.255.614

165.276.405

90.269.764

Diện tích RGN

Sqn

199.955

199.955

108.637

Diện tích RGĐ

Sqd

91.318

108.637

4.7513.611

27.089.024

40.560.981

29.346.442

88.074.592

56.435.466

Tiền DVGN

Mn

Tiền DVGD

Md

Tổng tiền DV

M

37.816.015

37.816.015
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322.801.783

182.326.073

45

Tỉnh
Sơn
La

Hạng mục

305.970

70.993

Diện tích RGĐ

Sqd

234.977

70.993

Tiền DVGN

Mn

57.865.975

16.869.485

Tiền DVGD

Md

158.050.860

31.533.222

M

21.5916.835

48.402.707

Diện tích RGN

Sqn

50.590

Diện tích RGĐ

Sqd

50.590

Tiền DVGN

Mn

9.567.698

Tiền DVGD

Md

34.027.843

M

43.595.541

Diện tích RGN

Sqn

52.999

45.115

Diện tích RGĐ

Sqd

7.884

45.115

Tiền DVGN

Mn

10.023.256

10.720.188

Tiền DVGD

Md

5.303.053

20.038.672

M

15.326.308

30.758.860

Diện tích RGN

Sqn

764

Diện tích RGĐ

Sqd

764

Tiền DVGN

Mn

144.556

Tiền DVGD

Md

514.119

M

658675

Tổng tiền DV
Phú
Thọ

TĐ Sơn La

Sqn

Tổng tiền DV
Yên
Bái

TĐ Hòa Bình

Diện tích RGN

Tổng tiền DV
Hòa
Binh

Ký hiệu

Tổng tiền DV

TĐ Lai Châu

Tổng

264.319.542

43.595.541

46.085.168

658675

Số liệu ở bảng trên cho thấy tổng số tiền phân bổ
về mỗi tỉnh khác biệt nhiều phụ thuộc vào diện tích
rừng ở mỗi tỉnh và số nhà máy thủy điện phải chi
tra cho diện tích rừng của tỉnh. Trên toàn bộ diện
tích rừng của Hòa Bình chỉ có 1 đơn giá chi trả từ
thủy điện liên tỉnh chung bằng tổng đơn giá chi trả
dịch vụ giữ nước và giữ đất của nhà máy thủy điện
Hòa Bình.
Trên diện tích tỉnh Sơn La có hai khu vực với đơn
giá chi trả từ dịch vụ môi trường rừng liên tỉnh khác
nhau, ở nơi rừng nước trực tiếp dồn xuống thủy
điện hòa bình thì có đơn giá như Hòa Bình, còn ở
nơi vừa nằm trong lưu vực của Hồ thủy điện Hòa
Bình vừa thuộc lưu vực của hồ thủy điện Sơn La
thì có đơn giá bằng tổng đơn giá dịch vụ giữ nước
cho Thủy điện Hòa Bình, đơn giá dịch vụ giữ đất ở
cho thủy điện Sơn La và đơn giá dịch vụ giữ nước
cho thủy điện Sơn La.
Ở Điện Biên có hai khu vực, các lô rừng có nước
dồn trực tiếp xuống thủy điện Sơn La thì đơn giá
chi trả bằng tổng đơn giá chi trả cho dịch vụ giữ
nước của thủy điện Sơn La, đơn giá dịch vụ giữ
đất của thủy điện Sơn La, và đơn giá giữ nước của
thủy điện Hòa Bình. Các lô rừng dồn nước trực tiếp
xuống thủy điện Lai Châu sẽ có đơn giá chi trả
bằng tổng đơn giá dịch vụ giữ nước của thủy điện
Lai Châu, đơn giá dịch vụ giữ đất của thủy điện Lai
Châu, đơn giá dịch vụ giữ nước của thủy điện Sơn
La và đơn giá giữ nước của thủy điện Hòa Bình.

Ở Lai Châu có hai khu vực, các lô rừng có nước
dồn trực tiếp xuống thủy điện Sơn La thì đơn giá
chi trả bằng tổng đơn giá chi trả cho dịch vụ giữ
nước của thủy điện Sơn La, đơn giá dịch vụ giữ đất
của thủy điện Sơn La, và đơn giá dịch vụ giữ nước
của thủy điện Hòa Bình. Các lô rừng dồn nước trực
tiếp xuống thủy điện Lai Châu sẽ có đơn giá chi trả
bằng tổng đơn giá dịch vụ giữ nước của thủy điện
Lai Châu, đơn giá dịch vụ giữ đất của thủy điện Lai
Châu, đơn giá dịch vụ giữ nước của thủy điện Sơn
La và đơn giá giữ nước của thủy điện Hòa Bình.
Trên diện tích tỉnh Yên Bái có hai khu vực với đơn
giá chi trả từ dịch vụ môi trường rừng liên tỉnh, ở
nơi rừng nước trực tiếp dồn xuống thủy điện hòa
bình thì có đơn giá như Hòa Bình, còn ở nơi vừa
nằm trong lưu vực của Hồ thủy điện Hòa Bình vừa
thuộc lưu vực của hồ thủy điện Sơn La thì có đơn
giá bằng tổng đơn giá dịch vụ giữ nước cho Thủy
điện Hòa Bình, đơn giá dịch vụ giữ đất ở cho thủy
điện Sơn La và đơn giá dịch vụ giữ nước cho thủy
điện Sơn La.
Trên diện tích rừng của Phú Thọ chỉ có 1 đơn giá
chi trả từ thủy điện ở lưu vực sông Đà bằng tổng
đơn giá chi trả dịch vụ giữ nước và giữ đất của nhà
máy thủy điện Hòa Bình.
Phân bố đơn giá chi trả tiền dịch vụ môi trường
rừng thu được từ các nhà máy thủy điện bậc thang
Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu được thể hiện qua
bảng và hình sau.

BẢNG 10. PHÂN BỔ ĐƠN GIÁ CHI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG THU ĐƯỢC
TỪ 3 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN HÒA BÌNH, SƠN LA VÀ LAI CHÂU
ĐVT tiền: 1000đ/ha/năm
TT

Tỉnh

Diện tích rừng dồn
nước trực tiếp xuống
thủy điện Hòa Bình

Diện tích rừng
dồn nước trực tiếp
xuống thủy điện
Sơn La

Diện tích rừng
dồn nước trực tiếp
xuống thủy điện Lai
Châu

1

Lai Châu

783,83

851,61

2

Diện Biên

783,83

851,61

3

Sơn La

775,57

4

Hòa Bình

775,57

5

Yên Bái

775,57

6

Phú Thọ

775,57

783,83

783,83

Báo cáo Chuyên đề Nghiên cứu Cơ sở Khoa học và Đề xuất Điều chỉnh Cơ chế Phân bổ tiền DVMTR
giữa các Địa phương trong Lưu vực sông

47

Hình 27: Phân bổ đơn giá chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thu được từ 3 nhà
máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu theo cơ chế phân bổ hiệu chỉnh

Hình 28: Phân bổ đơn giá chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng thu được từ 3 nhà
máy thủy điện Hòa Bình, Sơn La và Lai Châu theo cơ chế phân bổ chưa hiệu chỉnh
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3.3.4. Hiệu quả của điều chỉnh cơ chế phân bổ
tiền DVMTR
Điều chỉnh cơ chế phân bổ tiền DVMTR là để chi
trả theo đúng bản chất thị trường của DVMTR – chi
trả theo hiệu quả môi trường , hiệu quả môi trường
càng cao thì được chi trả càng nhiều. Nhờ vậy, điều
chỉnh cơ chế phân bổ tiền DVMTR sẽ khuyến khích
bảo vệ và phát triển rừng theo hướng ngày càng
làm tăng hiệu quả môi trường rừng.
Điều chỉnh cơ chế phân bổ tiền DVMTR sẽ góp
phần nâng cao nhận thức về hiệu quả của các khu
rừng trong việc duy trì hoạt động lâu dài của thủy
điện. Nhờ vậy, tăng cường được liên kết giữa thủy
điện với lâm nghiệp, tăng cường trách nhiệm của
xã hội nói chung với bảo vệ và phát triển rừng.

Điều chỉnh cơ chế phân bổ tiền DVMTR sẽ góp
phần giảm sự bất cập của cơ chế phân bổ tiền
DVMTR hiện tại mà hệ quả đã dẫn đến sự chênh
lệch lớn về đơn giá chi trả dịch vụ môi trường rừng
giữa vùng cao và vùng thấp của lưu vực. Việc điều
chỉnh cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng
lần này gắn liền với phương pháp xác định tiền chi
trả cho các lô rừng cũng như cho các địa phương
đảm bảo tính khách quan và minh bạch của quá
trình thực hiện chi trả. Nó cũng thuận lợi cho ứng
dụng những công nghệ thông tin vào xác định
mức chi trả dịch vụ môi trường rừng cho từng lô
rừng, từng chủ rừng , từng đơn vị hành chính và
đơn vị quản lý rừng.

Cơ chế phân bổ tiền DVMTR đối với thủy điện bậc
thang trong lưu vực liên tỉnh có thể áp dụng với cả
thủy điện bậc thang nội tỉnh. Nó sẽ giúp việc phân
bổ tiền DVMTR tiệm cận hơn với giá trị DVMTR
và công sức của các chủ rừng đã bỏ ra để bảo vệ
và phát triển rừng, sáng tạo ra những giá trị môi
trường rừng. Nó không chỉ góp phần nâng cao
nhận thức về giá trị môi trường rừng mà còn nâng
cao thu nhập của chủ rừng thúc đẩy quản lý rừng
bền vững. Điều chỉnh cơ chế phân bổ tiền DVMTR
sẽ góp phần hoàn thiện chính sách chi trả DVMTR
theo hướng nâng cao tính công bằng và minh bạch
của DVMTR, nâng cao hiệu quả của chính sách chi
trả DVMTR nói chung.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
1. Chênh lệch đơn giá chi trả DVMTR phần lớn liên
quan đến thủy điện bậc thang. Đơn giá chi trả ở
nơi cao nhất lên đến 3.425.723 đ/ha/năm, ở nơi
thấp nhất là 23 đ/ha/năm. Tỉnh có đơn giá chi
trả cao nhất là Lai Châu, nơi thấp nhất cũng đạt
1.519.013 đ/ha/năm. Tỉnh có đơn giá chi trả thấp
nhất là Hà Tĩnh, nơi cao nhất là 600 đ/ha/năm. Tỉnh
có đơn giá chi trả DVMTR trung bình thấp nhất là
Bắc Kạn, xấp xỉ 100 đ/ha/năm. Trong cùng một lưu
vực sông đơn giá chi trả DVMTR có thể hơn nhau
hàng chục lần.
2. Diện tích lưu vực liên tỉnh càng lớn thì mức chênh
lệch của đơn giá chi trả DVMTR giữa các tỉnh càng
cao. Trên lưu vực càng nhiều thủy điện bậc thang
thì chênh lệch đơn giá chi trả càng lớn.
3. Có 3 nguyên nhân bất cập chủ yếu của cơ chế
phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng ở với thủy
điện bậc thang: (1) - Việc xác định tiền chi trả dịch
vụ môi trường rừng cho từng lưu vực là tương đối
phức tạp; (2) - Quan niệm về tiền DVMTR chưa
thống nhất giữa các địa phương; (3) - Cơ sở để
phân bổ tiền DVMTR cho những bậc thang thủy
điện khác nhau chưa được nghiên cứu đầy đủ.
4. Những bất cập của phân bổ tiền dịch vụ môi
trường rừng ở những lưu vực liên tỉnh chủ yếu là
do phân bổ chưa theo hiệu quả dịch vụ môi trường
của các lô rừng mà theo diện tích rừng.
5. Đặc điểm khác biệt chủ yếu của hiệu quả môi
trường rừng ở lưu vực có thủy điện bậc thang khác
với những lưu vực không có thủy điện bậc thang là
ở chỗ hiệu quả giữ nước của một lô rừng phát huy

với tất cả những nhà máy thủy điện mà nước của lô
rừng chảy đến, còn hiệu quả giữ đất của rừng thì
đến 80% chỉ phát huy với hồ thủy điện mà nước từ
lô rừng trực tiếp dồn xuống không chảy qua một
đập thủy điện nào khác.
6. Nguyên tắc phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng cho các lô rừng, các chủ rừng và các tỉnh
trong lưu vực liên tỉnh có thủy điện bậc thang như
sau:
| Tổng số tiền dịch vụ môi trường rừng thu được
từ của một nhà máy thủy điện được chia thành 2
phần. Phần thứ nhất chiếm 42% là tiền dịch vụ giữ
nước và giữ đất dễ di chuyển, phần thứ hai chiếm
52% là tiền dịch vụ giữ đất khó di chuyển.
| Tiền dịch vụ giữ nước và đất dễ di chuyển được
chia cho các lô rừng thuộc lưu vực thu nước của
nhà máy. Tiền dịch vụ giữ đất khó di chuyển được
chia cho các lô rừng mà nước và đất dồn trực tiếp
xuống hồ thủy điện của nhà máy không qua đập
thuy điện nào ở phía trên.
Cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường rừng cho
các tỉnh chủ yếu: cơ chế phân chia tiền dịch vụ giữ
nước và giữ đất và phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng theo diện tích rừng quy chuẩn.

2. Kiến nghị
Đề nghị Bộ NN&PTNT tiếp tục hỗ trợ đầu tư nghiên cứu về hiệu quả dịch vụ môi trường rừng,
hoàn thiện cơ chế phân bổ tiền dịch vụ môi trường
rừng và những phần mềm quản lý dữ liệu chi trả
dịch vụ môi trường rừng, áp dụng cơ chế phân bổ
tiền dịch vụ môi trường rừng hiệu quả nhất.

Báo cáo Chuyên đề Nghiên cứu Cơ sở Khoa học và Đề xuất Điều chỉnh Cơ chế Phân bổ tiền DVMTR
giữa các Địa phương trong Lưu vực sông

51

MẪU BIỂU 1: CÁC MỨC/ĐƠN GIÁ CHI TRẢ TIỀN DVMTR THỦY ĐIỆN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
Tỉnh: ......................................

Chỉ tiêu

Đơn giá chi trả DVMTR (đồng/ha)
2015

2017

2019

- Cao nhất
- Thấp nhất
- Bình quân

MẪU BIỂU 02: KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NHẰM GIẢM
CHÊNH LỆCH VỀ ĐƠN GIÁ CHI TRẢ DVMTR TỪ THỦY ĐIỆN
Tỉnh: ......................................

1. Chênh lệch đơn giá chi trả DVMTR trong các lưu vực nội tỉnh
- Chênh lệch đơn giá chi trả bình quân
giữa các lưu vực là hợp lý¹



- Chênh lệch đơn giá chi trả bình quân
giữa các lưu vực là không hợp lý²



- Chênh lệch đơn giá chi trả bình quân
giữa các lưu vực là không hợp lý trong
một số trường hợp



Kiến nghị về cách điều chỉnh cho hợp lý:
Kiến nghị về cách điều chỉnh cho hợp lý:

2. Chênh lệch đơn giá chi trả DVMTR trong các lưu vực liên tỉnh
- Chênh lệch đơn giá chi trả bình quân
giữa các tỉnh là hợp lý



- Chênh lệch đơn giá chi trả bình quân
giữa các tỉnh là không hợp lý



- Chênh lệch đơn giá chi trả bình quân
giữa các tỉnh là không hợp lý trong một
số trường hợp



Kiến nghị về cách điều chỉnh cho hợp lý:
Kiến nghị về cách điều chỉnh cho hợp lý:

………………., ngày....... tháng……...năm 2020
GIÁM ĐỐC QUỸ BVPTR

1 Nếu tích vào ô vuông tương ứng với dòng “chênh lệch... là hợp lý” thì không cần ghi kiến nghị.
2 Nếu tích vào ô vuông tương ứng với dòng “chênh lệch... là không hợp lý” thì cần ghi kiến nghị về cách hiệu chỉnh và mức hiệu

chỉnh cho hợp lý.
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PHỤ BIỂU
PHỤ BIỂU 1. DANH SÁCH CÁC TỈNH ĐƯỢC THAM VẤN VÀ SỐ ĐƠN GIÁ CHI TRẢ DVMTR
TT

Tỉnh

1

Bắc Kạn

2

Bắc Giang

3

Bình Phước

4

Bình Thuận

5

Cao Bằng

6

Một
đơn
giá

Hai
đơn giá

Hơn hai
đơn giá

TT

Tỉnh

18

Quảng Nam

x

19

Quảng Ngãi

x

x

20

Quảng Ninh

x

x

21

Sơn La

x

x

22

Thái Nguyên

x

Điện Biên

x

23

Tuyên Quang

7

Đồng Nai

x

24

Bình Định

x

8

Gia Lai

x

25

Đăk Lăk

x

9

Hòa Bình

x

26

Đăk Nông

x

10

Huế

x

27

Hà Giang

x

11

Khánh Hòa

x

28

Nghệ An

x

12

Kon Tum

x

29

Ninh Thuận

x

13

Lai Châu

x

30

Quảng Trị

x

14

Lâm Đồng

31

Tây Ninh

x

15

Phú Thọ

x

32

Yên Bái

x

16

Phú Yên

x

33

Thanh Hóa

x

17

Quảng
Bình

x

34

Hà Tĩnh

x

x
x

x

tt

Tổng

Một
đơn giá

Hai
đơn giá

Hơn hai
đơn giá

x

4
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PHỤ BIỂU 2. BIẾN ĐỘNG ĐƠN GIÁ CHI TRẢ DVMTR
TT

Tỉnh

MAX

MIN

TB

1

Bắc Kạn

2

Bắc Giang

3

Bình Phước

550.467

4

Bình Thuận

300.000

5

Cao Bằng

218.999

8.000

93.000

6

Điện Biên

995.540

400.000

640.621

7

Đồng Nai

126.490

16.038

92.535

8

Gia Lai

600.000

82.392

195.176

9

Hòa Bình

945.063

10.827

226.040

10

Huế

600.000

235.000

417.500

11

Khánh Hòa

344.601

10.500

108.890

12

Kon Tum

970.000

465.000

720.000

13

Lai Châu

3.425.723

945.697

1.519.013

14

Lâm Đồng

744.000

558.000

651.000

15

Phú Thọ

254.754

71.309

163.031

16

Phú Yên

227.745

49.786

115.197

17

Quảng Bình

158.474

37.745

98.102

18

Quảng Nam

670.353

230.652

266.642

19

Quảng Ngãi

800.000

400.000

600.000

20

Quảng Ninh

291.396

413

30.173

21

Sơn La

542.460

196.150

416.712

22

Thái Nguyên

400.000

300.000

350.000

23

Tuyên Quang

24

Bình Định

633.047

2.008

132.410

25

Đăk Lăk

600.000

4.902

235.464

26

Đăk Nông

818.107

376.831

597.469

27

Hà Giang

1.790.962

77.256

357.888

100
142.000

88.000

120.882

cáo Chuyên đề Nghiên cứu Cơ sở Khoa học và Đề xuất Điều chỉnh Cơ chế Phân bổ tiền DVMTR
54 Báo
giữa các Địa phương trong Lưu vực sông

TT

Tỉnh

MAX

MIN

TB

28

Nghệ An

600.000

12.979

306.490

29

Ninh Thuận

600.000

8.760

283.656

30

Quảng Trị

800.000

300.000

550.000

31

Tây Ninh

600.000

82.669

137.393

32

Yên Bái

800.000

600.000

700.000

33

Thanh Hóa

163.965

3.199

49.250

34

Hà Tĩnh

600

22,5

147

Max

3.425.723

945.697

1..519.013

Min

600

23

100

662.143

198.854

318.606

TB

PHỤ BIỂU 3. ĐÁNH GIÁ VỀ SỰ CHÊNH LỆCH ĐƠN GIÁ CHI TRẢ DVMTR CỦA CÁC
ĐỊA PHƯƠNG
TT

Địa phương

Chênh lệch nội tỉnh

Chênh lệch liên tỉnh

1

Bình thuận

hợp lý

hợp lý

2

Cao Bằng

hợp lý

hợp lý

3

Đà Nẵng

hợp lý

chưa hợp lý

4

Đăk Nông

chưa hợp lý

hợp lý

5

Điện Biên

hợp lý

hợp lý

6

Đồng Nai

hợp lý

chưa hợp lý

7

Hòa Bình

hợp lý

chưa hợp lý

8

Kon Tum

hợp lý

hợp lý

9

Lai Châu

hợp lý

hợp lý

10

Lâm Đồng

hợp lý

hợp lý

11

Phú Thọ

hợp lý

hợp lý

12

Phú Yên

hợp lý

chưa hợp lý

13

Quảng Ngãi

hợp lý

chưa hợp lý

14

Quảng Ninh

hợp lý

hợp lý
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TT

Địa phương

Chênh lệch nội tỉnh

Chênh lệch liên tỉnh

15

Sơn La

chưa hợp lý

chưa hợp lý

16

Thái Nguyên

chưa hợp lý

chưa hợp lý

17

TTHuế

hợp lý

hợp lý

18

Tuyên Quang

chưa hợp lý

hợp lý

19

Bình Định

hợp lý

hợp lý

20

Bình Phước

chưa hợp lý

hợp lý

21

Đăk lăk

chưa hợp lý

chưa hợp lý

22

Khánh Hòa

hợp lý

hợp lý

23

Lào Cai

hợp lý

hợp lý

24

Nghệ An

hợp lý

chưa hợp lý

25

Ninh Thuận

chưa hợp lý

hợp lý

26

Thanh Hóa

chưa hợp lý

chưa hợp lý

27

Yên Bái

chưa hợp lý

hợp lý

28

Hà Giang

chưa hợp lý

chưa hợp lý

PHỤ BIỂU 4. KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH CHÊNH LỆCH ĐƠN GIÁ CHI TRẢ DVMTR TRONG
LƯU VỰC CÓ THUY ĐIỆN BẬC THANG NỘI TỈNH
TT

Tỉnh

Kiến nghị điều chỉnh chênh lệch đơn giá chi trả DVMTR nội tỉnh

1

Đắk Nông

Cho phép UBND tỉnh quyết định việc chi trả tiền DVMTR theo hệ thống
lưu vực sông chính; Cho phép UBND tỉnh điều tiết tiền chi trả DVMTR
đối với diện tích rừng có đơn giá chi trả tiền DVMTR lớn hơn hai lần
mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng để hỗ trợ
cho diện tích rừng có đơn giá chi trả tiền DVMTR thấp và diện tích rừng
không nằm trong lưu vực cung ứng DVMTR.

2

Sơn La

Điều tiết theo tổng đơn giá chi trả cho 01 ha từ nhiều bên cung ứng
dịch vụ môi trường rừng.

3

Thái Nguyên

Khi tổng đơn giá chi trả cho 01 ha từ nhiều bên sử dụng DVMTR lớn
hơn 2 lần mức hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước cho khoán bảo vệ rừng
trên cùng một địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh quyết định điều tiết
cho bên cung ứng DVMTR có đơn giá chi trả bình quân 01ha thấp nhất
trở lên và cho phù hợp với thực tế địa phương.

4

Tuyên Quang

Hòa chung tổng nguồn thu của các lưu vưc và chia đều bình quân cho
diện tích có cung ứng DVMTR trong các lưu vực.

5

Bình Phước

Áp dụng đơn giá chi trả bình quân chung toàn tỉnh (không theo lưu
vực).
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56 Báo
giữa các Địa phương trong Lưu vực sông

TT

Tỉnh

Kiến nghị điều chỉnh chênh lệch đơn giá chi trả DVMTR nội tỉnh

6

Đăk lăk

Mức chênh lệch bình quân giữa các lưu vực hiện tại trên địa bàn tỉnh
Đắk Lắk là chưa hợp lý, vì chênh lệch quá lớn, lưu vực thấp nhất khoảng
gần 2.000 đồng/ha, trong khi lưu vực có đơn giá chi trả cao nhất là
600.000 đồng/ha (đã điều tiết không quá 02 lần ngân sách Nhà nước
cấp cho QLBVR). Kiến nghị thực hiện chi trả theo hệ thống lưu vực sông
chính.

7

Ninh Thuận

Cho phép thực hiện chi trả theo đơn giá bình quân giữa các lưu vực
trên cùng lâm phần của chủ rừng, khắc phục tình trạng chênh lệch về
đơn giá chi trả cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng.

8

Thanh Hóa

Bộ Nông nghiệp và PTNT kiến nghị Chính phủ cho thực hiện chi trả
theo đơn gia bình quân trên lưu vực sông và lưu vực bình quân tại tỉnh.

9

Yên Bái

Hòa chung số tiền DVMTR của các thủy điện nằm trên cùng 1 dòng
sông, suối lớn, có sử dụng DVMTR của các lưu vực gần nhau. Từ đó tính
bình quân đơn giá chi trả cho 01 ha rừng cho khu vực đó. Kết hợp với
việc UBND tỉnh quyết định điều tiết cho phù hợp với điều kiện kinh tế
xã hội, an ninh chính trị của địa phương. Tuy nhiên, không được phép
vượt quá mức trần theo quy định của Nhà nước.

Hà Giang

Quỹ TW tham mưu Tổng cục Lâm nghiệp ban hành văn bản hướng
dẫn việc thực hiện việc rà soát và chi trả tiền DVMTR theo lưu vực dòng
sông chính.

10

PHỤ BIỂU 5. KIẾN NGHỊ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG VỀ ĐIỀU CHỈNH CHÊNH LỆCH ĐƠN
GIÁ CHI TRẢ DVMTR TRONG LƯU VỰC CÓ THỦY ĐIỆN BẬC THANG LIÊN TỈNH
TT

Tỉnh

Ý kiến

1

Đà Nẵng

Đề nghị xác định đơn giá chi trả DVMTR theo khoảng cách đến đơn vị
sử dụng DVMTR, càng gần thì đơn giá chi trả càng cao.

2

Đồng Nai

Đề nghị trích 20% tổng nguồn thu từ thủy điện để chi trả cho các tỉnh
có diện tích lòng hồ, 80% còn lại chia cho diện tích rừng cung ứng
trong lưu vực.

3

Hòa Bình

Đề nghị Quỹ TW chỉ phân bổ tiền DVMTR cho mỗi tỉnh tối đa bằng 2
lần mức hỗ trợ của ngân sách nhà nước cho khoán bảo vệ rừng, số tiền
còn lại sẽ phân bố cho các tỉnh trên cùng lưu vực có đơn giá chi trả
bình quân thấp hơn.

4

Phú Yên

Đối với các nhà máy thủy điện bậc thang liên tỉnh, cần tính đơn giá bình
quân bằng cách lấy tổng số tiền chi trả DVMTR của các bên sử dụng
chia cho tổng diện tích các lưu vực cung ứng DVMTR. Sau đó tính số
tiền Quỹ TW điều phối cho quỹ tỉnh bằng cách lấy đơn giá bình quân
nhân với diện tích cung ứng của từng tỉnh.

5

Quảng Ngãi

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam điều tiết nguồn tiền DVMTR
của tỉnh có đơn giá chi trả DVMTR cao cho các tỉnh có đơn giá chi trả
DVMTR thấp nhất trở lên để đảm bảo mỗi tỉnh đạt mức 15 tỷ đồng/
năm.
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TT

Tỉnh

Ý kiến

6

Sơn La

Điều tiết theo dòng sông chính trên tổng đơn giá chi trả cho 01 ha từ
nhiều bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

7

Thái Nguyên

Khi tổng đơn giá chi trả cho 01 ha từ một bên sử dụng dịch vụ rừng lớn
hơn gấp 2 lần mức hỗ trợ của Ngân sách Nhà nước cho khoán bảo vệ
rừng. Giám đốc Quỹ TW quyết định điều tiết cho bên cung ứng DVMTR
có đơn giá chi trả bình quân 01ha thấp nhất trở trên cùng 1 lưu vực.

8

Đắk Lắk

Hiện nay, cùng chung 1 lưu vực sông nhưng đơn giá chi trả của các tỉnh
là khác nhau. Kiến ghị điều chỉnh đơn giá bình quân một hecta trên
cùng một dòng sông chính giữa các tỉnh phải bằng nhau.

9

Nghệ An

Chênh lệch giữa đơn giá chi trả ở các vùng cao và vùng thấp là quá lớn,
đề nghị chi trả theo đơn giá trung bình cả dòng sông cón hiều thủy
điện bậc thang.

10

Thanh Hóa

Có cơ chế điều tiết tiền DVMTR từ các tỉnh có nguồn thu cao cho các
tỉnh có nguồn thu thấp để đảm bảo nguồn lực cho công tác quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng.

11

Hà Giang

Đề nghị có hệ số cho tỉnh có nhà máy thủy điện và nhà máy không có
nhà máy thủy điện khi phânbổ tiền DVMTR liên tỉnh, tỉnh có nhà máy
hệ số là 1, tỉnh không có nhà máy là 0,9
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Báo cáo chuyên đề nghiên cứu cơ sở khoa học và
đề xuất điều chỉnh cơ chế phân bổ tiền DVMTR
giữa các địa phương trong lưu vực sông

