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BÁO CÁO TÓM TẮT 

XÂY DỰNG CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG ĐỐI VỚI HOẠT 

ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CÓ SỬ DỤNG NƯỚC TỪ RỪNG TẠI LÀO CAI 

Nguyễn Hoàng Nam1 và Nguyễn Thị Hải2 

I. Giới thiệu 

Nghiên cứu này nằm trong dự án “Tăng cường thực thi Chính sách chi trả dịch vụ môi trường 

rừng tại Việt Nam” (IPFES), tài trợ bởi Quỹ giảm nghèo Nhật Bản qua Ngân hàng phát triển 

châu Á (ADB), điều phối bởi công ty Nippon Koei Consulting Company (Nippon Koei Co., 

Ltd.) và thực hiện bởi Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng (RIFEE), dưới sự 

giảm sát của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam (VNFF). Nghiên cứu này nhằm xác định 

cơ sở khoa học và tư vấn cho UBND tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng cơ chế chi trả DVMTR 

cho hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ rừng. 

II. Mục tiêu, nội dung và các hoạt động nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu 

Mục tiêu chung của nghiên cứu là xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng 

(DVMTR) đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh Lào 

Cai. Để thực hiện được mục tiêu chung này, các mục tiêu cụ thể cần phải đạt được như sau: 

(1) Xác định được vai trò của DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp tại tỉnh 

Lào Cai; 

(2) Xác định được đối tượng sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng phải 

chi trả DVMTR tại tỉnh Lào Cai; 

(3) Xác định và đề xuất được mức thu và phương thức thu tiền DVMTR trong hoạt động 

sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng phù hợp với thực tế tại tỉnh Lào 

Cai; 

(4) Đánh giá được sự đồng thuận giữa các bên liên quan;  

(5) Đề xuất được lộ trình triển khai chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công 

nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng phù hợp với điều kiện của tỉnh Lào Cai. 

2.2.  Nội dung 

Các nội dung chính của nghiên cứu bao gồm: 

(1) Nghiên cứu tình hình sản xuất công nghiệp và sử dụng nước trong sản xuất công 

nghiệp tại Lào Cai; 

                                                 
1 Chuyên gia Kinh tế - Quản lý môi trường trong nhóm tư vấn cho dự án CDTA-8592. 
2 Chuyên gia lâm nghiệp trong nhóm tư vấn cho dự án CDTA-8592. 

Liên hệ: Viện Nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng, website: rifee.org.vn 
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(2) Ước lượng giá trị của rừng (giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước) đối với sản xuất 

công nghiệp tại Lào Cai và mức sẵn lòng chi trả cho giá trị của rừng; 

(3) Đề xuất cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng 

nước từ rừng tại Lào Cai. 

2.3. Các hoạt động nghiên cứu 

(1) Thu thập và phân tích các tài liệu thứ cấp về các loại hình sản xuất công nghiệp có sử 

dụng nước từ rừng tại Lào Cai;  

(2) Thực hiện khảo sát thực địa nhằm thu thập thông tin về các đối tượng liên quan, bao 

gồm các cơ quan quản lý như Sở Công thương tỉnh Lào Cai, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, Cục thuế,…; 11 cơ sở sản xuất công nghiệp có khai thác nước cho sản xuất; 

các đối tượng cung cấp dịch vụ môi trường rừng như Ban Quản lý rừng phòng hộ, 

Ban Giám đốc vườn quốc gia Hoàng Liên và các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng. 

(3) Thực hiện phân tích số liệu, nghiên cứu và đề xuất các phương án áp dụng chi trả 

DVMTR tại Lào Cai 

(4) Tổ chức hội thảo tham vấn báo cáo kết quả nghiên cứu và thu thập ý kiến đóng góp 

nhằm tư vấn cho Quỹ BVPTR Lào Cai xây dựng chính sách. 

III. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Sản xuất công nghiệp và sử dụng nước trong sản xuất công nghiệp tại Lào Cai 

Lào Cai là tỉnh biên giới miền núi phía Bắc, có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và 

phong phú, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Theo thống kê của Sở Công 

thương tỉnh Lào Cai, tổng số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là khoảng 

176 doanh nghiệp, trong đó tập trung nhiều nhất trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản 

(chiếm khoảng 33,0%). Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2015 ước đạt khoảng 14.584 tỷ 

đồng, trong đó ngành khai thác và chế biến khoáng sản đóng góp khoảng 3.746 tỷ đồng. Theo 

quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lào Cai, đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 

18.706 tỷ đồng.  

Cùng với sự phát triển của các ngành sản xuất công nghiệp, nhu cầu sử dụng nước cho 

sản xuất công nghiệp cũng có xu hướng tăng lên. Năm 2014, tổng lượng nước mặt phục vụ cho 

sản xuất công nghiệp là khoảng 60,3 nghìn m3/ngày đêm, tương đương 74,31 triệu m3/năm. Theo 

báo cáo Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến 2030 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp của 

tỉnh năm 2020 là 563,58 triệu m3, năm 2030 là 1.273,7 triệu m3. 

Kết quả khảo sát đại diện của Sở Công thương, Sở Tài nguyên Môi trường, công ty Kinh 

doanh nước sạch Lào Cai và các cơ sở sản xuất công nghiệp có khai thác nước cho thấy nhu cầu 

về nước rất khác nhau giữa các đơn vị. Nhu cầu này phụ thuộc vào loại sản phẩm, công nghệ sản 

xuất và cả mức độ sử dụng nước tuần hoàn của các đơn vị. Đặc biệt, lượng nước thực tế khai 
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thác (do các cơ sở hiện tự báo cáo cho ngành thuế) thấp hơn đáng kể (chỉ khoảng 35%) so với 

lượng nước đăng ký khai thác, được Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai cấp phép. Nguyên 

nhân chính ở đây là do các cơ sở không hoạt động hết công suất thiết kế. Một số cơ sở tự đầu tư 

xây dựng hồ chứa tuần hoàn để tái sử dụng nước cho các hoạt động không đòi hỏi nguồn nước có 

chất lượng cao. 

3.2.  Ước lượng giá trị của rừng đối với sản xuất công nghiệp tại Lào Cai và mức sẵn lòng 

chi trả cho giá trị của rừng 

   Sử dụng phương pháp Chi phí thay thế (substitute cost method), một phương pháp 

thường được các chuyên gia thế giới sử dụng để ước lượng giá trị rừng đối với một hoạt động cụ 

thể, nghiên cứu đã tính toán được giá trị của rừng đối với sản xuất công nghiệp tại Lào Cai (giá 

trị điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất công nghiệp) là 637,19 đồng/1m3 nước khai thác. 

Trong đó, giá trị thấp nhất là 52,88 đồng/1m3 và giá trị cao nhất là 1.831,1 đồng/1m3 nước khai 

thác.  

Bảng 1: Giá trị của rừng đối với sản xuất công nghiệp tại Lào Cai 

Tiêu chí thống kê 
Giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng 

(đồng/m3) 

Trung bình 637,19 

Giá trị thấp nhất 52,88 

Giá trị cao nhất 1.831,10 

Trung vị 282,34 

 

   Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method) để đánh giá 

mức sẵn lòng chi trả (Willingness To Pay - WTP) của các cơ sở sản xuất công nghiệp cho giá trị 

duy trì và điều tiết nước của rừng, nghiên cứu đã tính toán được mức sẳn lòng chi trả trung bình 

là 29,57 đồng/1m3 nước khai thác. Trong đó, giá trị thấp nhất là 10 đồng/1m3 và giá trị cao nhất 

là 50 đồng/1m3 nước khai thác. 

Bảng 2: Mức sẵn lòng chi trả cho giá trị duy trì và điều tiết nước của rừng 

Tiêu chí thống kê 
Mức sẵn lòng chi trả 

(đồng/m3) 

Trung bình 29,57  

Giá trị thấp nhất 10 

Giá trị cao nhất 50 

Trung vị 40 
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3.3.  Cơ chế chi trả DVMTR đối với sản xuất công nghiệp tại Lào Cai 

3.3.1. Căn cứ chi trả 

Có hai căn cứ để tính tiền chi trả DVMTR đối với sản xuất công nghiệp: 

 Căn cứ 1: dựa trên lượng nước thực tế khai thác của các cơ sở sản xuất công nghiệp (do 

các cơ sở tự khai báo với ngành Thuế). 

 Một số ưu, nhược điểm của căn cứ này: 

- Ưu điểm: Phương án này phản ánh được nguyên tắc công bằng trong việc chi trả, 

đó là khai thác bao nhiêu trả bấy nhiêu; kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đa số 

các cơ sở sản xuất công nghiệp đồng thuận với căn cứ này. 

- Nhược điểm:  Khó thu được số liệu chính xác nếu ý thức tuẩn thủ của các cơ sở 

sản xuất công nghiệp không cao; cần sự phối hợp, kiểm tra chặt chẽ của cơ quan 

thuế về tính chính xác của những thông tin do các cơ sở sản xuất công nghiệp tự 

cung cấp. 

 Căn cứ 2: dựa vào lượng nước đăng ký khai thác của các cơ sở sản xuất công nghiệp (do 

sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép và quản lý). Cuối kỳ, kết hợp với Sở Công 

Thương kiểm tra đối chiếu với Công suất hoạt động thực tế/công suất thiết kế của các cơ 

sở và định mức kinh tế kỹ thuật của các sản phẩm để điều chỉnh lượng nước phải chi trả 

tiền DVMTR của mỗi cơ sở.  

Công thức cụ thể để xác định tổng chi trả của mỗi cơ sở như sau: 

Chi trả trong kỳ bằng (=) Mức chi trả (đơn giá) (x) Lượng nước đăng ký khai thác 

(theo giấy phép khai thác nước) (x) Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ 

Trong đó,  

Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ (=) Công suất hoạt động thực tế trong kỳ /Công 

suất thiết kế của các cơ sở 

Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ do Sở Công Thương cung cấp và việc này nên 

được thể chế hóa trong Quy định. 

 Một số ưu, nhược điểm của căn cứ này: 

- Ưu điểm: Căn cứ này có cơ sở pháp lý rõ ràng, dễ quản lý; Với việc sử dụng hệ số 

điều chỉnh là Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ, các cơ sở thực chất chỉ chi trả trên 

lượng nước thực tế khai thác của mình, như vậy dảm bảo nguyên tắc công bằng trong 

việc chi trả. 

- Nhược điểm:  Chỉ hiệu quả khi có sự phối hợp tốt giữa ba bên gồm: Quỹ BVPTR 

Lào Cai, Sở Tài Nguyên & Môi trường Lào Cai và Sở Công thương Lào Cai.  

Dựa trên các kết quả phân tích, nhóm tư vấn đề xuất sử dụng căn cứ 2 để tính chi trả 

DVMTR trong kỳ của các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Lào Cai. 
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3.3.2. Mức chi trả 

   Như đã trình bày ở trên, kết quả ước lượng giá trị của rừng mang lại cho sản xuất công 

nghiệp là là 637,19 đồng/1m3 nước khai thác (thấp nhất là 52,88 đồng/1m3 và cao nhất là 1.831,1 

đồng/1m3 nước khai thác). Trong khi đó, mức sẵn lòng chi trả cho giá trị này là 29,57 đồng/1m3 

nước khai thác (thấp nhất là 10 đồng/1m3 và cao nhất là 50 đồng/1m3 nước khai thác). Vì vậy, 

nghiên cứu đưa ra một số mức chi trả có thể áp dụng: 637,19 đồng/1m3, 30 đồng/1m3, 35 

đồng/1m3 và 50 đồng/1m3 nước khai thác. Tổng thu dự kiến theo các mức chi trả được trình bày 

trong bảng 3 sau đây:  

Bảng 3: Các mức chi trả và tổng thu dự kiến 

Phương 

án 

Mức chi trả  

(đồng/1m3 nước 

khai thác) 

Tổng thu (triệu đồng) 

Theo lượng nước thực tế 

khai thác  

Theo lượng nước đăng ký 

khai thác (có điều chỉnh) 

1 637,19 5.525,32 15.565,92* 

2 30,00 260,14 732,87* 

3 35,00 303,5 855,02* 

4 50,00 433,57 1.221,45* 

Chú giải: * là tổng thu khi các cơ sở hoạt động đúng 100% công suất thiết kế (Tỷ lệ huy động công suất 

trong kỳ bằng 1)   

   Đánh giá ưu nhược điểm của từng phương án, nghiên cứu đề xuất áp dụng mức chi trả 50 

đồng/1m3 nước khai thác. Đây là mức tương ứng với mức ước lượng thấp nhất của giá trị rừng 

mang lại và mức cao nhất của mức sẵn lòng chi trả. 

   Tuy nhiên, do mức chi trả DVMTR đối với nước sạch hiện nay tương đối thấp là 40 

đồng/1m3 nước sạch thành phẩm (xem xét tăng lên 52 đồng/1m3 theo Dự thảo sửa đổi, bổ xung 

một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ năm 2015), chưa nên áp 

dụng ngay mức 50 đồng/1m3 cho nước công nghiệp. Nghiên cứu đề xuất áp dụng mức chi trả 

theo lộ trình sau: 

- Trước hết, áp dụng mức chi trả 35 đồng/1m3 nước khai thác. 

- Sau đó, khi mức chi trả của nước sạch được điều chỉnh tăng lên, mức chi trả của nước 

công nghiệp có thể tăng theo tỉ lệ bằng 1/1,13 (tương đương 88,5%)3 mức tăng tiền chi 

trả DVMTR của nước sạch. 

 

3.3.3. Hình thức chi trả 

                                                 
3 Tỉ lệ 1/1,13 được xác định dựa trên số liệu thống kê của Công ty TNHH MTV nước sạch Lào Cai, với tỉ lệ 1,3 m3 

nước thô để sản xuất ra 1m3 nước sạch.  



CDTA 8592 VIE                                      Tăng cường thực thi Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng  

 

6 

 

Nghị định 99/2010/NĐ-CP đề cập tới 2 hình thức chi trả có thể thực hiện: chi trả trực tiếp 

giữa 2 bên cung cấp và sử dụng dịch vụ hoặc chi trả gián tiếp thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát 

triển rừng (BVPTR). Với việc Quỹ BVPTR Lào Cai đã được thành lập và đang thực hiện tốt việc 

chi trả DVMTR trong lĩnh vực thủy điện và sản xuất nước sạch, hình thức chi trả gián tiếp đã là 

tương đối phù hợp với tỉnh Lào Cai. Kết quả khảo sát cho thấy hình thức chi trả này cũng nhận 

được sự đồng thuận cao từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Hình 1: Hình thức chi trả gián tiếp thông qua Quỹ BVPTR 

 

Nguồn: Nhóm tư vấn, dựa trên nghiên cứu của Thủy và cộng sự (2013) 

Về mục đích sử dụng tiền, theo điều 8 của Nghị định 99 và ý kiến của đa số các cơ sở 

được khảo sát, tiền DVMTR nên được chi trả trực tiếp cho các chủ rừng, điều này nên được tuân 

thủ. Nghiên cứu đã xác định các lưu vực tiềm năng, để từ đó xác định chủ rừng được nhận chi trả 

tiền DVMR như sau: 

Bảng 4: Các lưu vực tiềm năng được nhận chi trả DVMTR từ hoạt động sản xuất công 

nghiệp có nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh Lào Cai 

 
Nguồn nước khai 

thác 
Địa điểm 

Tọa độ 

X Y 

1 Ngòi Phát Xã Cốc Mỳ, H. Bát Xát 2502039 403059 

2 Suối Ka Lau Xã Hợp Thành 2474841 425607 

3 

Suối Nhù 

 

 

 

Sơn Thủy 

 

 

 

2448834 451376 

2454484 448126 

2452960 448689 

4 Suối Bát ( Nậm Rịa) Xã Hơp Thành 2475316 425537 

5 Nậm Mu Minh Lương 2433 185 428934 
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6 Loong Tát Võ Lao 2453773 446781 

7 Ngòi Tháp Bảo Hà 2453313 459092 

8 Ngòi Đường 
Thôn trang Tả Phời TP 

Lao Cai 
2477996 423563 

9 Ngòi Đum Đồng Tuyển 2470770 429319 

10 Ngòi Bo 
 

2485782 418904 

11 Mạch lộ không tên Sơn thủy 2447 921 450525 

12 Mạch lộ không tên 
Thôn Vàng xã Xuân 

Giao 
2472923 433920 

13 Sông Hồng 
Tân Sơn-Tân An, Văn 

Bàn 
2451151 460581 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tư vấn dựa trên báo cáo của Sở TNMT tỉnh Lào Cai (2015)  

IV. Tóm tắt đề xuất 

 Đối tượng chi trả DVMTR là các cơ sở sản xuất công nghiệp có khai thác nước từ rừng 

trên địa bản tỉnh Lào Cai. 

 Căn cứ thu đề xuất: Dựa trên lượng nước đăng ký khai thác của các cơ sở sản xuất công 

nghiệp, có điều chỉnh của Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ. Việc Sở Công Thương có 

trách nghiệm cung cấp Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ của các cơ sở sản xuất công 

nghiệp nên được thể chế hóa trong Quy định. 

 Mức chi trả đề xuất nên áp dụng theo lộ trình: Trước hết, áp dụng mức chi trả 35 

đồng/1m3 nước khai thác; Sau đó, khi mức chi trả DVMTR của nước sạch được điều 

chỉnh tăng lên, mức chi trả của nước công nghiệp có thể tăng theo tỉ lệ bằng 88,5% mức 

tăng tiền chi trả của nước sạch. 

 Hình thức chi trả gián tiếp qua Quỹ BVPTR là phù hợp tại Lào Cai. Việc xác định chủ 

rừng để chi trả có thể dựa theo cách xác định lưu vực nước của thủy điện.  

 Xem xét miễn giảm tiền chi trả DVMTR với các cơ sở mới thành lập hoặc gặp rủi ro. 
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1. Phần mở đầu 

Rừng có vai trò to lớn trong việc cung cấp các dịch vụ môi trường cho hoạt động 

sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội. Tuy nhiên sự suy giảm về diện tích và đặc biệt 

là chất lượng rừng đặt ra yêu cầu phải có biện pháp bảo vệ để duy trì các dịch vụ môi 

trường. Trong bối cảnh đó, ngày 24/9/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 

99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

Sau bốn năm tổ chức triển khai, chính sách chi trả DVMTR đã và đang được coi 

là một chủ trương, chính sách xã hội hóa nghề rừng, tiếp tục chứng tỏ tính hiệu quả góp 

phần thực hiện thành công kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng, đảm bảo an ninh quốc 

phòng và trật tự an toàn xã hội tại các địa phương. Chính sách này đã bước đầu tạo sự 

chuyển biến trong nhận thức của toàn xã hội về vai trò to lớn của rừng, đồng thời nâng 

cao trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng của các chủ rừng. Tính đến nay đã 

có 37 tỉnh trên cả nước thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, huy động nguồn 

thu DVMTR của cả nước đạt hơn 3.589 tỷ đồng, góp phần quản lý bảo vệ cho trên 4 

triệu ha rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng. 

Lào Cai là một trong số các tỉnh đi đầu trong công tác thực hiện chính sách chi 

trả DVMTR. Tổng số tiền DVMTR thu được trên địa bàn tỉnh từ khi thành lập đến nay 

đạt 90 tỷ đồng (Quỹ BVPTR tỉnh Lào Cai, 2014). Các đối tượng đã tham gia ký kết hợp 

đồng ủy thác chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh Lào Cai bao gồm 23 đơn vị thủy điện, 01 

đơn vị nước sạch, 23 đơn vị du lịch. Để thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP, các đối 

tượng phải chi trả DVMTR trên địa bàn tỉnh cần được tiếp tục nghiên cứu và đề xuất. 

Căn cứ Khoản 3, Điều 7, đối tượng phải chi trả tiền DVMTR bao gồm 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. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 03 khu công nghiệp và 01 Cụm công 

nghiệp Bắc Duyên Hải, thu hút 102 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 23.650 tỷ đồng. 

Toàn tỉnh hiện có 140 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động sản xuất ổn định. 

Trong đó, lĩnh vực khai thác và chế biến khoáng sản có 13 dự án, hóa chất phân bón là 

9 dự án, luyện kim 2 dự án, sản xuất thủy điện có 32 dự án, lĩnh vực khác là 84 dự án. 

Tổng số đơn vị sản xuất công nghiệp có sử dụng nước là 29 dự án, lượng nước đăng ký 

sử dụng năm 2015 là: 15.619.445 m3/năm. Việc áp dụng chi trả DVTMTR đối với đối 

tượng sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng sẽ góp phần thực 

hiện Nghị Định 99/2010/NĐ-CP đồng thời duy trì nguồn nước ổn định cung cấp cho 

sản xuất công nghiệp tại tỉnh Lào Cai. 

Năm 2013, Quỹ BVPTR Lào Cai đã đề xuất lên UBND tỉnh văn bản quy định 

tạm thời mức thu tiền DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước 

trực tiếp từ nguồn nước trên địa bàn tỉnh, với mức thu là 300đ/m3/ngày đêm theo giấy 

cấp phép khai thác sử dụng nước do UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, do chưa có đầy 
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đủ căn cứ khoa học và thực tế, quy định tạm thời này chưa được phê duyệt để đưa vào 

áp dụng. 

Nghiên cứu này nằm trong dự án “Tăng cường thực thi Chính sách chi trả dịch 

vụ môi trường rừng tại Việt Nam” (IPFES), nhằm xác định cơ sở khoa học và tư vấn 

cho UBND tỉnh Lào Cai trong việc xây dựng cơ chế chi trả DVMTR cho hoạt động sản 

xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng. 

2. Mục tiêu, nội dung và phạm vi nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu 

Mục tiêu tổng thể của nghiên cứu là xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường 

rừng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh 

Lào Cai. Để thực hiện được mục tiêu chung, các mục tiêu cụ thể cần phải đạt được như 

sau: 

(1) Xác định được vai trò của DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp 

tại tỉnh Lào Cai; 

(2) Xác định được đối tượng sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ 

rừng phải chi trả DVMTR tại tỉnh Lào Cai; 

(3) Xác định và đề xuất được mức thu và phương thức thu tiền DVMTR trong 

hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng phù hợp với 

thực tế tại tỉnh Lào Cai; 

(4) Đánh giá được sự đồng thuận giữa các bên liên quan;  

(5) Đề xuất được lộ trình triển khai chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất 

công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng phù hợp với điều kiện của tỉnh 

Lào Cai. 

2.2. Nội dung 

Để đạt được các mục tiêu trên, nghiên cứu này tập trung vào các nội dung sau:  

(1) Thu thập và phân tích các tài liệu thứ cấp về các loại hình sản xuất công 

nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại Lào Cai;  

(2) Thu thập và phân tích các kinh nghiệm thực thi chi trả DVMTR đối với sản 

xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng trong nước và quốc tế;  

(3) Xác định đối tượng sản xuất công nghiệp có thể áp dụng thực thi chi trả 

DVMTR tại Lào Cai;  

(4) Xác định mức thu và phương thức thu phù hợp với thực tế tại Lào Cai; 
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(5) Đề xuất và phân tích ưu nhược điểm của các phương án thực thi Chính sách 

chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp tại Lào Cai;  

(6) Xác định tổng nguồn thu tiềm năng theo các phương án đề xuất; 

(7) Đề xuất một số nội dung về cơ chế quản lý và sử dụng nguồn thu tiềm năng, 

trên cơ sở ý kiến của các bên liên quan; 

(8) Đánh giá sự đồng thuận của các bên liên quan;  

(9) Đề xuất lộ trình triển khai thu tiền DVMTR phù hợp với Quy hoạch phát triển 

công nghiệp tỉnh Lào Cai.  

2.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu:  

Phạm vi của nghiên cứu này là các hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng 

nước từ rừng trên địa bàn toàn tỉnh Lào Cai. 

Hình 1: Bản đồ hành chính tỉnh Lào Cai 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai (2015) http://laocai.gov.vn/ 

Như vậy, nghiên cứu này không giới hạn phạm vi trong một khu vực nào của tỉnh, 

mà được thực hiện trên toàn tỉnh, bao gồm thành phố Lào Cai và 8 huyện là Sa Pa, Bát 

Xát, Bảo Yên, Bảo Thắng, Si Ma Cai, Văn Bàn, Mường Khương, Bắc Hà. 

 

http://laocai.gov.vn/
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Đối tượng nghiên cứu:  

Đối tượng của nghiên cứu này là các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai có sử dụng nước từ rừng cho hoạt động sản xuất nhưng chưa tham gia chi trả 

DVMTR cho lượng nước này. Thực tế, nước cho sản xuất công nghiệp tại Lào Cai có 

hai nguồn: (i) nước cung cấp từ nhà máy nước của Công ty TNHH MTV kinh doanh 

nước sạch Lào Cai và (ii) nước do các đơn vị sản xuất công nghiệp tự khai thác từ sông, 

suối. Trong đó, nguồn (i) đã có chi trả DVMTR với mức là 40 đồng/1m3, qua công ty 

nước sạch. Nghiên cứu này chỉ tập trung vào các các cơ sở có sử dụng nước thuộc 

nguồn (ii) đó các công ty sản xuất công nghiệp tự khai thác và chưa có chi trả DVMTR. 

Theo báo cáo mới nhất của Sở TN&MT tỉnh Lào Cai ngày 30 tháng 3 năm 2016, 

hiện nay có 17 cơ sở sản xuất công nghiệp có giấy phép tự khai thác nước trên địa bàn 

Tỉnh. Trong đó có 01 cơ sở khai thác thêm cả nước ngầm. Trong nghiên cứu này, đối 

tượng nghiên cứu được tập chung cho các cơ sở khai thác nước mặt.  

Về bên nhận chi trả, nghiên cứu cũng đã khảo sát các đối tượng cung cấp 

DVMTR như cộng đồng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng tại thành phố Lào Cai, Huyện 

Bát Xát và Vườn Quốc Gia Hoàng Liên, nhằm đề xuất các phương án sử dụng tiền chi 

trả DVMTR phù hợp với tình hình địa phương. Ngoài ra, nhóm tư vấn cũng làm việc 

với Sở NN&PTNT, Chi cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lào Cai để thu thập 

các thông tin về lưu vực của các nguồn nước khai thác.  

3. Phương pháp nghiên cứu  

3.1. Thu thập và tổng hợp tài liệu thứ cấp 

 Trong quá trình khảo sát, nhóm tư vấn đã thu thập các thông tin cần thiết liên 

quan đến thực trạng và quy hoạch sản xuất công nghiệp nói chung và hoạt động sản 

xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại Lào Cai từ: Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng 

tỉnh Lào Cai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lào Cai, Sở Công thương 

tỉnh Lào Cai, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Cục Thuế Tỉnh Lào Cai, Công ty TNHH 

Kinh doanh nước sạch Lào Cai,... 

 Cùng với các thông tin thực tế tại Lào Cai, nhóm tư vấn đã tổng hợp các kinh 

nghiệm, mô hình về chi trả DVMTR trong công nghiệp đã áp dụng trên thế giới và các 

kết quả nghiên cứu về vai trò của rừng trong việc cung cấp nước cho sản xuất công 

nghiệp. Các thông tin này được thu thập qua nhiều kênh khác nhau như từ thư viện, báo 

cáo, bài báo, tạp chí chuyên ngành, văn bản pháp luật... và từ các chuyên gia có kinh 

nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu. 
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3.2. Tham vấn về cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động công nghiệp sử 

dụng nguồn nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai 

Nhóm tư vấn đã tổ chức hội thảo tham vấn “Xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi 

trường rừng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại tỉnh 

Lào Cai” vào ngày 28/07/2015 tại tỉnh Lào Cai. Thành phần tham gia hội thảo gồm: Sở 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Lào Cai, 6 

công ty sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng, bao gồm: Công 

ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai, Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, 

Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Công ty cổ phần DAP số 2, Nhà máy tuyển Apatit 

Lào Cai, Xí nghiệp phân bón và hóa chất NPK Lào Cai. 

Thông qua Hội thảo tham vấn, các thông tin thu thập được bao gồm thông tin cơ 

bản về tình hình sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh 

Lào Cai; thảo luận quan điểm về việc áp dụng cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động 

sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai; cơ sở và cách 

thức tính toán chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng 

nguồn nước từ rừng. 

Tại hội thảo tham vấn, đa số các cơ sở kinh doanh công nghiệp có sử dụng nước 

từ rừng tại tỉnh Lào Cai đều nhất trí với việc áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường 

rừng, tuy nhiên cần có một mức thu hợp lý và phù hợp với từng đối tượng thu cụ thể. 

Có nhiều ý kiến đề xuất về mức thu khác nhau. Một số ý kiến đề xuất nên thu theo phần 

trăm doanh thu tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhiệp trong các thủ tục hành chính. 

Để đảm bảo tính công bằng, một số ý kiến khác đề xuất nên thu theo lưu lượng nước sử 

dụng (m3) của từng doanh nghiệp vì theo đặc trưng của từng loại hình sản xuất thì 

lượng nước sử dụng sẽ là khác nhau.  

Từ những ý kiến của các đại biểu trong hội thảo, nhóm tư vấn đã từng bước xây 

dựng hướng nghiên cứu phù hợp, đi sâu vào điều tra, khảo sát thực tế nhằm đưa ra được 

căn cứ cũng như mức thu hợp lý tạo được sự đồng thuận cao nhất giữa các bên liên 

quan và phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh Lào Cai. 

3.3. Điều tra khảo sát các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ 

rừng tại Lào Cai 

Khái niệm ban đầu của chi trả DVMTR là dựa trên giao dịch tự nguyện giữa 

người cung cấp dịch vụ và người hưởng dịch vụ. Mặc dù cơ chế chi trả DVMTR tại 

Việt Nam có sự khác biệt với khái niệm ban đầu đó, khi nó được thiết lập bởi Chính 

phủ. Tuy nhiên, việc giúp cho các bên tham gia hiểu được những lợi ích mình thu được, 

từ đó đi tới sự đồng thuận vẫn rất cần thiết. Nghiên cứu này đã sử dụng hình thức phỏng 

vấn, với các phương pháp chi phí thay thế và đánh giá ngẫu nhiên để thu thập và phân 

tích thông tin. 
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Để xác định mức chi trả phù hợp đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử 

dụng nước từ rừng, nghiên cứu đã tiếp cận từ hai phía: (i) giá trị của rừng trong việc 

điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất công nghiệp và (ii) mức sẵn lòng chi trả 

của các cơ sở sản xuất công nghiệp để duy trì nguồn nước này.  

 Ước lượng giá trị của rừng trong việc điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản 

xuất công nghiệp 

Để ước lượng giá trị cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp từ rừng, nhóm tư 

vấn sử dụng các phương pháp dựa trên chi phí, cụ thể như sau: 

Phương pháp chi phí thay thế (Substitute cost method):  Phương pháp này dựa 

trên giả thuyết rằng nếu không có rừng thì nguồn nước sẽ suy giảm và các cơ sở sản 

xuất sẽ phải chịu thêm các chi phí để thay thế nguồn nước đó, nhằm duy trì sản xuất 

như cũ. Các chi phí này bao gồm: chi phí đường ống, chi phí mua nước thay thế (nước 

thô và nước sạch) từ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai, chi phí góp 

vốn với công ty nước sạch,…Như vậy, giá trị của chức năng điều tiết và duy trì nguồn 

nước của rừng ít nhất phải bằng với các chi phí đó (Barbier và cộng sự, 1997). Nói cách 

khác, tổng các chi phí phát sinh để bù đặp nguồn nước sẽ được dùng để ước lượng giá 

trị điều tiết và duy trì nguồn nước ổn định của rừng. 

 Ước lượng mức sẵn lòng chi trả (WTP) của các cơ sở sản xuất công nghiệp cho 

dịch vụ cung cấp và điều tiết nước của rừng 

Xác định được giá trị rừng mang lại cho các cơ sở sản xuất công nghiệp không 

có nghĩa là có thể đề xuất mức thu tiền DVMTR bằng đúng với giá trị đó. Để chính 

sách có tính khả thi, mức thu còn cần phù hợp với mức sẵn lòng chi trả (Willingness To 

Pay - WTP) của các cơ sở.  Để xác định mức WTP này, nghiên cứu sẽ thực hiện điều 

tra phỏng vấn toàn bộ các cơ sở thuộc nhóm (ii) như đã nêu trong mục 2.3, với các 

phương pháp phân tích sau: 

Phân tích mô tả (Descrivitve data analysis): Phần mềm  STATA (phiên bản 12) 

sẽ được sử dụng để phân tích các thông tin, đặc điểm của đối tượng phỏng vấn như sản 

lượng sản xuất, các vấn đề sử dụng nước và cả mức sẵn lòng chi trả. Các thông tin được 

trình bày dưới dạng biểu đồ, trực quan và dễ hiểu. 

Đánh giá ngẫu nhiên (Contingent Valuation Method - CVM): Phương pháp đánh 

giá ngẫu nhiên thường được sử dụng để lượng giá các giá trị sinh thái không có giá trên 

thị trường (như giá trị cảnh quan, môi trường, sinh thái,…). Phương pháp này dựa trên 

việc hỏi trực tiếp người được phỏng vấn về mức sẵn lòng chi trả của họ cho các giá trị 

môi trường khi đưa ra một kịch bản giả định về những thay đổi về giá trị môi trường đó. 

Đối với hoạt động sản xuất công nghiệp, nghiên cứu này đã đưa ra câu hỏi trực tiếp về 

mức sẵn lòng chi trả của cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm duy trì giá trị điều tiết và duy 

trì nguồn nước mà họ đang được hưởng. 
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3.3.1. Thiết kế phiếu khảo sát 

Để phục vụ cho việc thiết kế phiếu khảo sát chính xác, nhóm tư vấn đã thực hiện 

phỏng vấn thí điểm trong đợt khảo sát thực địa từ ngày 27-30/07/2015. Từ các thông tin 

thu thập được, nhóm tư vấn đã thiết kế phiếu khảo sát với các nội dung được trình bày 

trong Phụ lục 1, với cấu trúc 4 phần như sau:  

Phần A: Thông tin chung về người được phỏng vấn, vị trí công tác 

Phần B: Thông tin về cơ sở sản xuất công nghiệp, phần này bao gồm các thông 

tin về thời gian thành lập của công ty, sản phẩm kinh doanh chủ yếu, doanh thu, 

những thuận lợi khó khăn trong kinh doanh,… 

Phần C: Thông tin về vấn đề sử dụng nước trong sản xuất công nghiệp. Phần này 

cung cấp các thông tin về khối lượng nước mà công ty sử dụng, cách thức sử 

dụng nước, các vấn đề gặp phải khi khai thác nước cho sản xuất 

Phần D: Ý kiến của cơ sở về chính sách chi trả DVMTR. Phần này cung cấp các 

thông tin về nhận thức của doanh nghiệp về chính sách chi trả DVMTR, mức 

bằng lòng chi trả cho việc sử dụng nước cho hoạt động sản xuất của cơ sở, căn 

cứ tính toán mức chi trả, các mong muốn của cơ sở đối với hoạt động thực thi 

chính sách chi trả DVMTR đối với sản xuất công nghiệp trên thực tiễn. 

Việc phỏng vấn các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp 

từ rừng tại tỉnh Lào Cai được thực hiện từ ngày 11-18/10/2015.  

3.3.2. Xác định mẫu 

 Nghiên cứu dự kiến khảo sát toàn bộ 15 cơ sở sản xuất công nghiệp có khai thác 

nước mặt tại Lào Cai. Tuy nhiên, trong thời gian phỏng vấn, một số cơ sở tạm thời đóng 

cửa hoặc đang trong thời gian tái cơ cấu nên các phỏng vấn viên không thể tiếp cận 

được. Vì vậy, chỉ có tổng số 11 cơ sở sản xuất được phỏng vấn trực tiếp, bao gồm: 

Công ty cổ phần vàng Lào Cai, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Văn Bàn, Công ty 

TNHH cao lanh Fenpat Lào Cai, Công ty TNHH MTV chế biến nông sản thực phẩm 

Hiếu Hưng, Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai, Công ty cổ phần KS3-Vinico, 

Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung, Công ty TNHH nhà nước MTV 

Apatit Việt Nam, Công ty TNHH MTV Thịnh Phú, Công ty Cổ phần khoáng sản Đức 

Long, Công ty TNHH xây dựng Lan Anh. 

3.3.3. Phân tích số liệu 

Phương pháp chi phí thay thế đã được sử dụng kết hợp với phương pháp phân tích 

mô tả và đánh giá ngẫu nhiên để cho ra những kết quả ước lượng tốt nhất về giá trị điều 

tiết và duy trì nguồn nước của rừng đối với sản xuất công nghiệp và mức sẵn lòng chi 

trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp. 
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3.4. Nghiên cứu về bên cung ứng DVMTR 

Đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng tại tỉnh 

Lào Cai, đối tượng cung ứng DVMTR là các đơn vị, tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia 

vào hoạt động bảo vệ và phát triển rừng. Các đối tượng này có thể bao gồm: Vườn quốc 

gia Hoàng Liên, các chủ rừng là các cộng đồng, hộ gia đình… 

Để xác định đối tượng cung cấp DVMTR đối với hoạt động sản xuất công 

nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng, nhóm tư vấn đã tiến hành xác định các 

con suối tương ứng với các lưu vực cung cấp nước cho hoạt động sản xuất công nghiệp 

tại tỉnh Lào Cai. Các thông tin cần thu thập bao gồm: (i) số lượng và tên của các con 

suối cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, (ii) vị trí và các lưu vực (nếu có thể) (iii) 

các tổ chức, cộng đồng, cá nhân tham gia trực tiếp vào hoạt động bảo vệ và phát triển 

rừng trên các lưu vực tương ứng. Các thông tin này đã được xác định thông qua làm 

việc với Sở NN&PTNT, chi cục lâm nghiệp và chi cục kiểm lâm tỉnh Lào Cai và một số 

đối tượng nhận chi trả tiềm năng như: một số hộ gia đình, cộng đồng trực tiếp tham gia 

bảo vệ rừng tại thành phố Lào Cai, Huyện Bát Xát và Vườn Quốc Gia Hoàng Liên. 

Việc xác định cụ thể đối tượng sẽ nhận chi trả gồm những chủ rừng nào thuộc 

các lưu vực trên đòi hỏi một nghiên cứu chi tiết, chuyên sâu, tiếp nối các kết quả của 

nghiên cứu này. 

4. Kết quả nghiên cứu  

4.1. Tổng quan hoạt động sản xuất công nghiệp tại tỉnh Lào Cai 

4.1.1. Hiện trạng sản xuất công nghiệp và sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp 

tại tỉnh Lào Cai  

Lào Cai là tỉnh biên giới miền núi, có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng. 

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai có khoảng 130 mỏ, điểm mỏ với trên 30 loại khoáng sản khác 

nhau. Đặc biệt có nhiều khoáng sản có quy mô lớn, có giá trị công nghiệp như: apatít - 

trữ lượng trên 2 tỷ tấn; sắt - tổng trữ lượng trên 140 triệu tấn (mỏ sắt Quý Xa có trữ 

lượng 112 triệu tấn); đồng - tổng trữ lượng trên 1 triệu tấn đồng kim loại; grafit - trữ 

lượng 25,5 triệu tấn; môlipden - trữ lượng 28.000 tấn. Ngoài ra còn nhiều loại khoáng 

sản như cao lanh, fenspat, thạch anh, đôlômit, chì, kẽm, vàng, đều có khả năng khai 

thác, chế biến phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tiềm năng về tài nguyên 

khoáng sản là cơ sở cho phát triển công nghiệp tỉnh Lào Cai. 

Theo thống kê của Sở Công thương tỉnh Lào Cai, hiện tỉnh có trên 6.238 cơ sở 

sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tổng số doanh nghiệp sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là khoảng 176 doanh nghiệp, trong đó tập trung nhiều nhất 

trong ngành khai thác và chế biến khoáng sản (chiếm khoảng 33,0%).  
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Đến nay, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thu hút được 

185 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký 23.650 tỷ đồng (chiếm 42% số dự án 

toàn tỉnh) và tạo việc làm cho trên 5.700 lao động. Trong đó, 102 dự án đã đi vào hoạt 

động sản xuất; 38 dự án đang xây dựng; 24 dự án đã có giấy chứng nhận đầu tư (chưa 

triển khai xây dựng) và 21 dự án đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư.  

Trên địa bàn Lào Cai hiện đã quy hoạch khoảng 1.360 ha đất công nghiệp tập 

trung, bao gồm 02 khu công nghiệp với tổng diện tích là 1.200 ha và 13 khu công 

nghiệp với tổng quy mô sử dụng đất là 161,81 ha. 

Theo giá so sánh năm 2010, ước giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2015, 

đạt khoảng 14.584 tỷ đồng, tăng 18,2%/năm trong giai đoạn 2011-2015. 

Ngành công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản luôn là một trong hai 

ngành (cùng với hóa chất, phân bón) có giá trị sản xuất cao nhất trong cơ cấu các ngành 

công nghiệp của tỉnh Lào Cai. Trong giai đoạn 2011-2015, chế biến khoáng sản và hóa 

chất, phân bón là hai nhóm ngành chiếm tỷ trọng chủ yếu trong cơ cấu công nghiệp 

toàn tỉnh (duy trì chiếm trên 60%). Các hoạt động thăm dò, khai thác và chế biến 

khoáng sản trên địa bàn đã và đang tiếp tục góp phần phát triển một số ngành công 

nghiệp của tỉnh trong các giai đoạn phát triển.  

Các doanh nghiệp chế biến khoáng sản đáng chú ý và có đóng góp cao cho giá trị 

công nghiệp của ngành bao gồm: Nhà máy tuyển quặng Apatit (Công ty TNHH MTV 

Apatit Việt Nam) công suất 900.000 tấn/năm; nhà máy luyện đồng (Công ty luyện đồng 

Lào Cai) công suất 10.500 tấn/năm và 327 kg vàng/năm…; xưởng gia công quặng 

apatit, đá quăczit (Công ty cổ phần phốt pho vàng Lào Cai) công suất 35.000 tấn/năm. 

Năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp ngành khai thác và chế biến khoáng sản 

của tỉnh đạt khoảng 3.210 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 

0,4%/năm trong giai đoạn 2011-2013 và thấp hơn nhiều so với tăng trưởng chung của 

ngành công nghiệp toàn tỉnh. Ước năm 2015, giá trị sản xuất công nghiệp của ngành đạt 

khoảng 3.764 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 3,2%/năm trong giai đoạn 2011-

2015. Trong giai đoạn 2011-2015, tỷ trọng của ngành có xu hướng giảm dần, từ 50,8% 

năm 2010, giảm còn 33,7% năm 2013 và đến năm 2015 ngành còn chiếm khoảng 

25,8% trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh.   

Theo thống kê tình hình cấp, gia hạn giấy phép khai thác sử dụng nước mặt trên 

địa bàn tỉnh, tỉnh Lào Cai có tổng cộng 29 công trình khai thác, sử dụng nước mặt phục 

vụ cho sản xuất công nghiệp với tổng công suất khoảng 60,3 nghìn m3/ngày đêm, tương 

đương 74,31 triệu m3/năm. Tổng hợp hiện trạng khai thác nước phục vụ cho sản xuất 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau: 
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Bảng 1: Hiện trạng các công trình khai thác sử dụng nước mặt cấp nươc cho sản 

xuất công nghiệp 

TT Lưu vực Số công trình 
Lưu lượng khai thác 

(nghìn m3/ngày đêm) 

1 Suối Sin Quyền và phụ cận 1 0,240 

2 Nậm Thi và phụ cận 2 10,015 

3 Ngòi Bo và phụ cận 6 0,838 

4 Suối Nhù và phụ cận 2 9,573 

5 Tiểu vùng ven sông Hồng 5 19,274 

6 Thượng lưu sông Chảy 7 9,124 

7 Trung lưu sông Chảy 6 11,266 

 Tổng 29 60,330 

Nguồn: Thống kê tình hình cấp, gia hạn giấy phép khai thác nước mặt trên địa bàn tỉnh (Sở 

TN&MT tỉnh Lào Cai, 2014) 

4.1.2. Định hướng và quy hoạch phát triển công nghiệp và nhu cầu sử dụng nước 

cho sản xuất công nghiệp tại tỉnh Lào Cai 

Theo quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020, tốc 

độ tăng trưởng nền kinh tế của tỉnh phấn đấu đạt khoảng 10,7%/năm. Trong đó, ngành 

công nghiệp và xây dựng dự kiến phấn đấu tăng trưởng khoảng 12,0%/năm. Phấn đấu 

đến năm 2020, giá trị sản xuất công nghiệp so với giá năm 2010 đạt 18.706 tỷ đồng. 

Đến năm 2025, giá trị này đạt 29.767 tỷ đồng. 

Đối với các khu công nghiệp ở khu vực thành phố, đô thị và thị trấn cần ổn định 

diện tích đã quy hoạch, hạn chế mở rộng do quỹ đất phát triển đô thị còn ít và vấn đề 

giải phóng mặt bằng, đảm bảo môi trường trong hoạt động công nghiệp. Tuy nhiên, tỉnh 

tiếp tục định hướng mở rộng các cụm công nghiệp. Diện tích quy hoạch các cụm công 

nghiệp đến năm 2020 là 746 ha, tăng hơn 3 lần so với diện tích cụm công nghiệp năm 

2015. 

Trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, dự kiến một số dự án 

ngành công nghiệp sẽ được đầu tư, phục hồi và phát triển, tạo nền tảng cho các ngành 

công nghiệp hóa chất, phân bón; khai thác và chế biến khoáng sản; sản xuất kim loại và 

cơ khí...tiếp tục có mức tăng trưởng cao và ổn định, tiếp tục chiếm vị trí đáng kể trong 

cơ cấu công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn đến năm 2020 và sau năm 2020. 

Nhóm ngành đang chiếm tỷ trọng cao trong công nghiệp của tỉnh là công nghiệp 

khai thác và chế biến khoáng sản, trong các giai đoạn tới mặc dù vẫn có mức tăng 

trưởng tốt, nhưng sẽ có xu hướng giảm dần về tỷ trọng trong cơ cấu công nghiệp tỉnh. 
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Bảng 2: Nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp  

đến năm 2015, 2020 và 2030 

Đơn vị: Triệu m3/năm 

TT Lưu vực 2015 2020 2030 

1 Suối Sin Quyền và phụ 

cận 

19,76 57,14 165,31 

2 Ngòi Đum và phụ cận 13,43 27,74 60,17 

3 Nậm Thi và phụ cận 21,30 53,96 137,90 

4 Ngòi Bo và phụ cận 68,34 234,53 271,77 

5 Suối Nhù và phụ cận 56,36 114,76 237,20 

6 Tiểu vùng ven sông 

Hồng 

45,75 104,24 243,96 

7 Thượng lưu sông Chảy 27,26 59,75 133,33 

8 Trung lưu sông Chảy 5,45 11,46 24,06 

 Tổng 257,67 563,58 1.273,7 

Nguồn: Sở Tài nguyên và Môi trường tình Lảo Cai, 2014 

Với yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp, nhu cầu sử dụng nước cho sản 

xuất tại tỉnh Lào Cai ngày càng tăng cao. Theo Báo cáo Quy hoạch tài nguyên nước 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến 2030 của sở Tài nguyên và Môi trường 

tỉnh Lào Cai, tổng nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp của tỉnh năm 2020 

là 563,58 triệu m3, gấp hơn 2 lần so với năm 2015. Đến năm 2030, tổng nhu cầu sử 

dụng nước cho sản xuất công nghiệp là 1.273,7 triệu m3, gấp đến gần 5 lần so với nhu 

cầu sử dụng nước năm 2015. Chi tiết về nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công 

nghiệp trong tương lai được thể hiện ở Bảng 2. 

4.2. Kết quả điều tra khảo sát hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng 

nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai 

4.2.1. Thông tin chung về người được phỏng vấn 

 Hầu hết các cuộc phỏng vấn đều được thực hiện trực tiếp và có sự tham gia của 

đại diện ban giám đốc và trưởng phòng kỹ thuật, phòng kế toán của các cơ sở. Điều này 

nhằm đảm bảo tính chính xác, đồng bộ của thông tin và tính đại diện khi trả lời các câu 

hỏi liên quan tới mức sẵn lòng chi trả. Những người trả lời phỏng vấn đều có trình độ 

học vấn từ cấp 3 (trung học phổ thông) trở lên và có nhiều năm làm việc trong ngành 

sản xuất công nghiệp. Những thông tin còn thiếu trong quá trình phỏng vấn đã được 

người phỏng vấn thu thập bổ xung qua email và điện thoại. 

 Ngoài việc lấy thông tin từ phỏng vấn trực tiếp, nghiên cứu còn thu thập một số 

báo cáo về tình hình kinh doanh và sử dụng nước của các cơ sở.  
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a. Thông tin chung về các cơ sở sản xuất công nghiệp trong mẫu điều tra 

 Có tổng cộng 11 cơ sở công nghiệpđã tham gia phỏng vấn và cung cấp thông tin 

cho nghiên cứu. Trong đó có 06 cơ sở tuyển quặng sắt và đồng, 01 cơ sở tuyển và làm 

giàu Apatit (gồm 12 công ty thành viên) đồng thời sản xuất cao lanh, phốt pho và vật 

liệu xây dựng, 01 cơ sở tuyển vàng, 01 cơ sở sản xuất cao lanh, 01 cơ sở sản xuất giấy 

và 01 cơ sở sản xuất tinh bột sắn. Thông tin chi tiết về các cơ sở được phỏng vấn được 

thể hiện ở Phụ lục 1. Một số đặc điểm chung về các cơ sở tham gia khảo sát được tóm 

tắt trong bảng dưới đây: 

 Bảng 3: Thông tin chung về các cơ sở sản xuất công nghiệp được khảo sát 

Tiêu chí thống kê Số năm hoạt động 

Sản lượng trung 

bình năm 2014 

(tấn/năm) 

Doanh thu năm 

2014  

(triệu đồng/năm) 

Số quan sát 11 11 11 

Trung bình 13,09 337.854,55 863.860,09 

Sai số tiêu chuẩn 5,06 240.125,70 464.447,63 

Giá trị thấp nhất 1 1.400 300 

Giá trị cao nhất 60 2.700.000 4.000.000 

Giá trị thường gặp 9 72.500 84.161 

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa 

 Kết quả khảo sát cho thấy đa số các cơ sở sản xuất công nghiệp đã có nhiều năm 

hoạt động tại Lào Cai. Cá biệt có Công ty TNHHNNMTV Apatit Việt Nam đã hoạt 

động được 60 năm  với 12 đơn vị thành viên. Trong khi đó, do đặc điểm đòi hỏi cơ sở 

hạ tầng lớn của các ngành sản xuất công nghiệp, một số công ty đã thành lập được một 

số năm năm (5-7 năm) nhưng mới kết thúc giai đoạn xây dựng cơ bản vàbắt đầu có 

doanh thu vào năm 2014.  Điều này dẫn tới thời gian hoạt động sản xuất của các công ty 

này ngắn, nhưng thực tế họ đã có mặt trên địa bàn tỉnh từ khá lâu, và cũng đã có một số 

hoạt động khai thác nước từ 5-7 năm trước.  

 Sản lượng sản xuất công nghiệp nhìn chung tương đối lớn, từ 1.400 tấn/năm tới 

2.700 nghìn tấn/năm. Tuy nhiên, do sản phẩm khác nhau nên số liệu về sản lượng chỉ 

cho thấy phần nào quy mô chung của hoạt động sản xuất công nghiệp mà không có ý 

nghĩa so sánh giữa các cơ sở với nhau. Trên Bảng 3, chỉ tiêu thống kê về sai số tiêu 

chuẩn tương đối lớn (464.447,63) càng khẳng định thêm cho nhận định này. 



CDTA 8592 VIE           Báo cáo xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt 

động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai 

 

17 

 

 Về doanh thu, 7 cơ sở (trên tổng số 11 cơ sở được điều tra) báo cáo doanh thu 

giảm trong năm 2014. Các nguyên nhân chính cho sự sụt giảm này là giá quặng thành 

phẩm giảm mạnh trên thị trường và áp lực cạnh tranh với các sản phẩm nhập khẩu. 

Trong thời gian tiến hành khảo sát thực địa cho nghiên cứu này, đã có một số cơ sở 

đóng cửa tạm thời hoặc đang trong quá trình sát nhập với các cơ sở khác để giảm chi 

phí. Đây là lý do chính khiến nhóm tư vấn không thể tiếp cận lấy thông tin của tất cả 

các cơ sở sản xuất công nghiệp có khai thác nước tại Lào Cai. Với các cơ sở đang hoạt 

động, kết quả thống kê trên Bảng 3 cho thấy doanh thu của các đơn vị này là tương đối 

khác biệt, trải trong khoảng rộng từ 300 triệu/năm đến 4.000 tỉ đồng/năm. 

 Về lợi nhuận, kết quả điều tra cho thấy trong năm 2014, 54,5% các cơ sở được 

phỏng vấn kinh doanh lỗ. Đa phần trong số đó là các cơ sở tư nhân, có quy mô nhỏ, 

hoạt động trong lĩnh vực khai thác quặng và tuyển đơn giản chứ không có nhiều sản 

phẩm đầu ra, do đó bị sự chi phối mạnh của giá thị trường. Quặng của các cơ sở này sau 

khi khai thác thường phải bán lại cho các công ty lớn để tiếp tục tuyển ra nhiều loại sản 

phẩm quặng phức tạp hơn. Với thực tế này, con số lợi nhuận của các cơ sở sản xuất 

công nghiệp có sự biến động nhiều, khó thống kê để làm cơ sở cho chi trả DVMTR.  

b. Thông tin về tình hình khai thác và sử dụng nước của các cơ sở 

 Như đã đề cập ở trên, đối tượng của nghiên cứu này là các cơ sở sản xuất công 

nghiệp có khai thác nước. Đây là những đối tượng tiềm năng phải thực hiện chi trả 

DVMTR, vì cho tới nay, lượng nước tự khai thác thêm của họ chưa thực hiện chi trả 

DVMTR. 

Bảng 4: Thông tin về tình hình khai thác và sử dụng nước  

của các cơ sở trong năm 2014 

Tiêu chí thống kê 

Tổng lượng nước 

khai thác thực tế 

năm 2014  

(m3/ngày đêm) 

Tổng lượng nước 

khai thác đăng ký  

(m3/ngày đêm) 

Tỉ lệ nước tuần 

hoàn  

(%) 

Số quan sát 11 11 11 

Trung bình 2.064,64 5.783,26 46,36 

Sai số tiêu chuẩn 770,02 3.421,74 9,58 

Giá trị thấp nhất 300 300 0 

Giá trị cao nhất 7.862,05 38.908,00 90,00 

Giá trị thường gặp 817 1.227,65 50,00 

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa 
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 Lượng nước sử dụng cho sản xuất công nghiệp cũng rất khác nhau phụ thuộc vào 

loại sản phẩm và quy mô sản xuất của các cơ sở.  Đáng chú ý, tổng lượng nước khai 

thác thực tế trong năm 2014 (được các cơ sở theo dõi qua công suất máy bơm, bể chứa, 

hoặc đồng hồ đo nước) thấp hơn khá nhiều so với lượng nước đăng ký khai thác (được 

quản lý bởi sở Tài nguyên & Môi trường Tỉnh Lào Cai). Qua điều tra, ba lý do chính 

cho sự chênh lệch này đã được xác định là: thứ nhất, lượng nước ở sông, suối đang suy 

giảm vào mùa khô (tháng 10 đến tháng 1 hàng năm), dẫn đến việc các cơ sở không khai 

thác được đủ theo đăng ký (27% các cơ sở thuộc diện điều tra báo cáo tình trạng thiếu 

nước trong thời gian này và phải tăng cường sử dụng nước tuần hoàn); thứ hai, nhiều cơ 

sở đang sản xuất cầm chừng do giá thị trường của sản phẩm công nghiệp giảm, dẫn tới 

nhu cầu khai thác nước thấp và thứ ba, hầu hết các cơ sở đều sử dụng nước tuần hoàn 

để giảm lượng nước phải khai thác mới. Lượng nước tuần hoàn cung cấp cho sản xuất 

trung bình khoảng 46.36% (Bảng 4). 

 Về loại nước sử dụng cho sản suất công nghiệp (phân theo chất lượng nước), 

nghiên cứu chia ra làm 3 loại: nước sạch, nước xử lý một phần (lắng đọng, xử lý hóa 

chất…) và nước không qua xử lý. Các hạng mục sử dụng nước gồm: nước sinh hoạt, 

nước rửa nguyên liệu, nước chế biến và nước dùng cho mục đích khác (làm mát, phun 

mù giảm bụi…). Kết quả điều tra cho thấy 100% nước sạch được mua từ Công ty 

TNHH MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai (đã có chi trả DVMTR). Nước xử lý một 

phần tại các cơ sở trong điều tra chỉ là nước qua lắng đọng, chứ không có xử lý hóa chất. 

Đặc biệt, không có cơ sở nào dùng trực tiếp nước từ sông, suối mà không qua bể lắng. 

 Đáng chú ý, 100% nước sinh hoạt tại các cơ sở điều tra đều là nước sạch, tức là 

đã có chi trả DVMTR. Tuy nhiên, khối lượng nước sạch sử dụng cho sinh hoạt tương 

đối nhỏ, mỗi cơ sở khoảng 8-20 m3/tháng. Ngoài ra, một số cơ sở còn sử dụng nước 

sạch trong các khâu cuối của dây chuyền sản xuất, vốn đòi hỏi chất lượng nước cao (ví 

dụ như tuyển đồng cần nước sạch ở khâu cuối để đạt chất lượng tốt, hay một số khâu 

trong tuyển Apatit). Tuy nhiên, khối lượng sử dụng theo điều tra chỉ từ 200-

300m3/tháng cho một cơ sở. Toàn bộ lượng nước sạch này được mua từ Công ty TNHH 

MTV kinh doanh nước sạch Lào Cai. Về nước xử lý một phần, khối lượng loại nước 

này lớn hơn hàng nghìn lần so với nước sạch, trung bình khoảng 2.064,64m3/ngày đêm, 

tương đương với 61.939,2 m3/tháng, do các cơ sở trong mẫu điều tra tự khai thác. 

Lượng nước này được sử dụng cho việc rửa nguyên liệu, chế biến và các mục đích khác 

của sản xuất. 

c. Rủi ro thường gặp 

 Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai thường xuyên gặp 

phải các rủi ro. Kết quả 6 trên 17 cơ sở công nghiệp đóng cửa tạm thời trong thời gian 

của cuộc khảo sát này, 54.5% cơ sở đang hoạt động báo lỗ trong năm 2014 đã cho thấy 

tính rủi ro cao của sản xuất công nghiệp ở Lào Cai. 
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 Rủi ro về thị trường: Các rủi ro này bao gồm giá sản phẩm đầu ra giảm, chi phí 

sản xuất tăng (do giá nguyên liệu đầu vào, giá điện, giá xăng tăng) và sự gia tăng cạnh 

tranh với các sản phẩm nhập khẩu. Khoảng 91% số cơ sở tham gia khảo sát cho rằng 

giá cả đầu ra giảm là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất tới hoạt động của họ. Ngoại trừ các cơ 

sở lớn mà giá sản phẩm do nhà nước điều chỉnh như công ty TNHHNNMTV Apatit 

Việt Nam và Công ty cổ phần Khoáng sản 3, các cơ sở còn lại hiện nay chỉ sản xuất 

được 60-70% công suất do giá sản phẩm quá thấp trên thị trường. Hơn nữa, với đặc 

điểm của sản xuất công nghiệp là dùng nhiều năng lượng, giá điện và xăng dầu tăng 

cũng khiến các cơ sở phải điều chỉnh sản xuất. Đối với các ngành công nghiệp chế biến, 

giá nguyên liệu đầu vào như tinh bột sắn, gỗ làm giấy tăng cũng là những rủi ro mà họ 

phải đối mặt. Ngoài yếu tố giá, việc các cơ sở này phải cạnh tranh với sản phẩm nhập 

khẩu (như thép từ Belarus và Nga) cũng khiến họ gặp nhiều khó khăn. Do đó, nhiều 

doanh nghiệp kiến nghị kiểm soát các sản phẩm nhập khẩu, nhằm hỗ trợ các nhà sản 

xuất trong nước. 

 Rủi ro về thiên tai: Thời tiết bão lũ cũng có ảnh hưởng tiềm năng đến hồ thải và 

hồ tuần hoàn của các cơ sở. Tuy nhiên, do hiện tượng này chưa xảy ra nhiều ở Lào Cai, 

hiện nay các cơ sở đều chưa có thống kê 

đầy đủ về các thiệt hại này. 

 Rủi ro về thiếu nước: Tất cả các 

cơ sở được khảo sát đều cho rằng lượng 

nước từ các sông, suối đang có chiều 

hướng suy giảm. Các nguyên nhân được 

các cơ sở đưa ra là: lượng nước phải 

chia sẻ với hoạt động nông nghiệp 

(tháng 10-12 là mùa cấy cày) và các nhà 

máy thủy điện giữ nước vào mùa khô. 

Gần 27% các cơ sở điều tra cho rằng họ 

gặp khó khăn hơn trong việc khai thác 

nước vào mùa khô (tháng 10 đến hết tháng 1 hàng năm). Cụ thể là mực nước vào mùa 

khô ở các suối thấp hơn khiến họ phải thay đổi giờ bơm thay vì bơm bất cứ khi nào cần 

nước như trước, hay việc phải hạ thấp phao bơm nước để hút được nhiều nước hơn. Đối 

với hoạt động sản xuất, một số cơ sở đã chủ động tăng lượng nước tuần hoàn (theo điều 

tra, biện pháp này cơ bản không làm tăng chi phí), vừa tiết kiệm chi phí khai thác, vừa 

ứng phó với tình trạng thiếu nước nếu có. Với các biện pháp này, các cơ sở cho rằng sự 

suy giảm lượng nước hiện nay chưa làm phát sinh nhiều chi phí và làm ảnh hưởng tới 

hoạt động sản xuất và doanh thu của họ. Tuy nhiên, kết quả khảo sát cho thấy nếu việc 

thiếu hụt nước diễn ra kéo dài trong cả mùa khô, các cơ sở sẽ phải dừng sản xuất do 

không có nước bổ xung.  

Hình ảnh một hồ tuần hoàn nước 

Nguồn: Ảnh thực địa Lào Cai tháng 8-2015 
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4.2.2. Ước lượng giá trị của rừng trong việc cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp 

 Rừng cung cấp giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước cho các hoạt động của con 

người, trong đó có hoạt động sản xuất công nghiệp. Theo Vũ Tấn Phương (2008), giá 

trị điều tiết nước của rừng là khoảng 189.000-231.000 đồng/ha/năm tại Yên Bái. Vương 

Văn Quỳnh (2010) cho rằng giá trị của rừng trong việc điều tiết nguồn nước cho sản 

xuất thủy điện ở Tây Bắc là khoảng 100 đồng/kwh điện, cho sản xuất nước sạch là 180-

200 đồng/m3 nước thành phẩm. Cũng theo nghiên cứu này, trung bình 1 ha rừng ở miền 

Bắc giữ được 3.162 m3 nước một năm để cung cấp cho các sông, suối vào mùa khô. 

 Tại Lào Cai, tất cả các cơ sở sản xuất công nghiệp được phỏng vấn đều khẳng 

định vai trò quan trọng của rừng đối với việc duy trì nguồn nước cho sản xuất của chính 

họ vào mùa khô. Tuy nhiên,  chưa có nghiên cứu nào chỉ ragiá trị của rừng đối với sản 

xuất công nghiệp. 

Nghiên cứu vai trò điều tiết nước của rừng bằng phương pháp chi phí thay thế 

 Như đã đề cập ở trên, kết quả điều tra cho thấy ảnh hưởng của việc thiếu nước 

hiện nay chưa rõ, số cơ sở sản xuất công nghiệp quan sát được sự ảnh hưởng này còn ít, 

và họ vẫn thích ứng được mà không làm phát sinh đáng kể chi phí. Tuy nhiên, nếu rừng 

tiếp tục suy giảm thì nguồn nước sẽ cạn kiệt và các cơ sở sản xuất sẽ thiếu nước vào 

mùa khô. Để duy trì sản xuất, các cơ sở này có thể phải chịu thêm các chi phí để bù đắp 

cho nguồn nước bị thiếu hụt này. Phương pháp chi phí thay thế dựa trên việc tính toán 

các chi phí bù đắp này để ước lượng giá trị của rừng đối với sản xuất công nghiệp. Nói 

cách khác, phương pháp này sẽ so sánh sự khác nhau của chi phí cho nước trong hai 

trường hợp: có rừng – có thể khai thác đủ nước cho sản xuất công nghiệp bình thường 

quanh năm, và không có rừng – không thể khai thác được nước vào mùa khô và phải 

tìm phương án thay thế. 

 Trường hợp đầu tiên, nếu rừng được duy trì giúp cho nguồn nước ổn định, các cơ 

sở có thể tự khai thác nước ổn định quanh năm, thì các chi phí khai thác bao gồm: chi 

phí đầu tư ban đầu (gồm chi phí thiết kế, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, thiết bị cho 

việc khai thác nước) và chi phí hoạt động thường xuyên (gồm chi phí cho bảo dưỡng, 

điện, nhân công phục vụ việc khai thác nước). Các chi phí này đã được thu thập qua 

điều tra phỏng vấn trực tiếp với các cơ sở sản xuất công nghiệp. Ngoài ra, nghiên cứu 

còn điều tra về tuổi thọ dự kiến của các công trình khai thác nước của mỗi cơ sở, từ đó 

ước lượng được đơn giá chi phí khai thác 1 m3 nước của mỗi cơ sở trong mẫu khảo sát. 

Theo đó, chi phí bình quân của các cơ sở để khai thác nước cho sản xuất công nghiệp là 

5.188,17 đồng/m3, thể hiện trong Bảng 5 dưới đây (Chi tiết chi phí của từng cơ sở được 

trình bày trong Phụ lục 2). 

Bảng 5: Chi phí bình quân của việc khai thác nước của các cơ sở được khảo sát 
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Bình quân chi phí đầu tư ban đầu (đồng) 4.366.363.636 

Bình quân chi phí thường xuyên (đồng/m3) 4.545,45 

Bình quân tổng lượng nước khai thác (m3/ngày đêm) 2.122,58 

Bình quân tuổi thọ dự kiến của nhà máy khai thác (năm) 27,27 

Bình quân chi phí khai thác nước (đồng/m3) 5.279,35 

 Trường hợp thứ 2, rừng suy giảm và không còn giá trị điều tiết nước, các cơ sở 

không thể khai thác nước vào mùa khô. Cũng như các tỉnh khác thuộc Tây Bắc, mùa 

khô (mùa kiệt) ở Lào Cai kéo dài 4 tháng (từ tháng 10 tới hết tháng 1). Qua điều tra, các 

phương án thay thế dự kiến của các cơ sở khi không thể khai thác được nước bao gồm: 

Phương án thay thế 1: Mua nước từ Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch 

Lào Cai. Cần chú ý, nước sử dụng cho sản xuất công nghiệp là loại nước có chất lượng 

thấp hơn nước sạch dùng cho sinh hoạt. Thực tế, theo Quyết định số 1585/QĐ-UBND 

ngày 28/06/2012 và Quyết định số 120/QĐ.KDNS ngày 29/06/2012, nước sản xuất 

công nghiệp có mức giá theo 3 bậc giảm dần từ 7.500 đồng/m3 (với mức sử dụng dưới 

1.000m3/ngày đêm) xuống 6.800 đồng/m3 (với mức sử dụng trên 2.000m3/ngày đêm), 

còn giá nước sạch bình quân hiện nay tại Lào Cai được tính theo 4 bậc tăng dần, từ 

5.100 đồng/m3  (với mức sử dụng dưới 2,5 m3/người/tháng) đến 10.600 đồng/m3 (mức 

sử dụng trên 7,5m3/người/tháng), Như vậy, với lượng nước sử dụng lớn (trung bình 1 

cơ sở khoảng 2.064,64m3/ngày đêm theo kết quả tính toán trong Bảng 4), giá nước cho 

sản xuất công nghiệp mà các cơ sở tại Lào Cai phải chịu đang thấp hơn khá nhiều so 

với giá nước sạch dùng cho sinh hoạt. Giá nước được sử dụng cho các phân tích của 

nghiên cứu này là giá nước công nghiệp. 

Cần lưu ý, theo Quyết định 2770/QĐ-UBND ngày 27/08/2015, nước sản xuất 

công nghiệp đã tăng giá từ ngày 01/09/2015, với mức giá theo 3 bậc giảm dần từ 8.600 

đồng/m3 (với mức sử dụng dưới 1.000m3/ngày đêm) xuống 7.900 đồng/m3 (với mức sử 

dụng trên 2.000m3/ngày đêm). Điều này sẽ làm tăng đáng kể chi phí của phương án 

mua nước thay thế cho nước tự khai thác. Để phục vụ cho việc hoạch định chính sách 

trong tương lai, nhóm tư vấn cũng sẽ thực hiện một số phân tích tham chiếu sử dụng 

mức giá mới này. 

Phương án thay thế 2: Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước 

sạch Lào Cai, hiện nay còn một hình thức nữa đó là các cơ sở sản xuất công nghiệp góp 

vốn xây dựng đường ống dẫn nước và cơ sở hạ tầng để khai thác nước cùng với công ty. 

Sau đó, giá bán nước sẽ được tính toán dựa trên giá quy định (6.800-7.500 đồng/m3) 

khấu trừ đi phần đóng góp của các cơ sở, có tính tới chiết khấu. Như vậy, mức chi phí 

mà các cơ sở phải trả ở phương án 2 vẫn tương đương với mức chi phí của phương án 1. 
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 Với cơ cấu tính giá nước công nghiệp theo 3 mức như trên, nghiên cứu đã xác 

định được chi phí mua nước thay thế của từng cơ sở vào mùa khô (Chi tiết trong Phụ 

lục 2). Cần lưu ý, các cơ sở sản xuất công nghiệp sẽ có chi phí mua nước thay thế khác 

nhau (do đơn giá mua nước khác nhau), phụ thuộc vào khối lượng nước cần bù đắp cho 

sản xuất của mình (tính theo m3/ngày đêm).  

 Dựa trên kết quả về chi phí cho nước trong hai trường hợp có rừng và mất rừng, 

lợi ích do rừng mang lại cho sản xuất công nghiệp (giá trị điều tiết và duy trì nguồn 

nước của rừng) được tính toán theo công thức sau: 

Lợi ích rừng mang lại trong năm cho sản xuất công nghiệp = chi phí cho nước 

công nghiệp khi không có rừng – chi phí cho nước công nghiệp khi có rừng 

= (Chi phí khai thác nước * 2/3 (năm) + chi phí mua nước thay thế * 1/3(năm)) 

– Chi phí khai thác nước * 1 (năm) 

Chú ý:  

- Thời gian phát sinh chi phí mua nước thay thế là 4 tháng mùa khô (tương 

đương 1/3 năm). Giả sử với công suất hoạt động ổn định, nhu cầu nước của 

các cơ sở trong mùa khô và mùa mưa là như nhau, lượng nước phải mua sẽ 

bằng 1/3 nhu cầu cả năm của các cơ sở. 

- Nhu cầu nước của các cơ sở ở đây là nhu cầu nước bổ xung (chứ không 

phải tổng nhu cầu nước dành cho sản xuất). Với những cơ sở có tỉ lệ nước 

tuần hoàn cao thì lượng nước bổ xung của họ có thế rất thấp. Như đã phân 

tích, tỉ lệ nước tuần hoàn trung bình của các cơ sở được khảo sát ở Lào Cai 

là khoảng 46,36%. 

Áp dụng công thức trên, giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng được 

xác định cho các cơ sở trong năm 2014, với giá trị trung bình là 637,19 đồng/m3 nước 

sử dụng cho công nghiệp (chi tiết trên Bảng 6). 

 Có thể thấy trên Bảng 6, giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng là rất 

khác nhau đối với các cơ sở sản xuất khác nhau. Một số cơ sở nhận được nhiều lợi ích 

từ rừng (cao nhất là 1.831,10 đồng/m3 nước khai thác), nhưng cũng có cơ sở nhận được 

lợi ích tương đối thấp (thấp nhất là 52,88 đồng/m3 nước khai thác). Điều này phản ánh 

sự khác nhau về vị trí nguồn nước và chi phí khai thác nước của các cơ sở, cũng như 

đặc điểm và nhu cầu nước của từng ngành sản xuất. Giá trị trung vị là 282,34 đồng/m3 

nước khai thác cho thấy rằng một nửa các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc diện khảo 

sát thu được lợi ích từ rừng lớn hơn con số 282,34 đồng trên mỗi 1 m3 nước khai thác.  

 

Bảng 6: Giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng 
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Tiêu chí thống kê 
Giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng 

(đồng/m3) 

Trung bình 637,19 

Sai số tiêu chuẩn 189,47 

Giá trị thấp nhất 52,88 

Giá trị cao nhất 1.831,10 

Trung vị 282,34 

Ngoài ra, với phương pháp tính toán tương tự, nghiên cứu đã ước lượng được giá 

trị điều tiết và duy trì nguồn nước của rừng có thể lên tới 1.001 đồng/m3 khi áp dụng 

mức giá mua nước công nghiệp mới. 

 Như vậy, kết quả ước lượng trung bình giá trị đóng góp của rừng cho hoạt 

động sản xuất công nghiệp trong năm 2014 là 637,19 đồng/m3 nước khai thác. Đây 

là cơ sở cho thấy khả năng thực hiện chi trả DVMTR trong hoạt động sản xuất công 

nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại Lào Cai. 

Kết quả này cao hơn khá nhiều so với kết quả nghiên cứu của Vương Văn Quỳnh 

(2010) rằng giá trị của rừng trong việc điều tiết nguồn nước cho sản xuất thủy điện là 

khoảng 100 đồng/kwh điện, cho sản xuất nước sạch là 180-200 đồng/m3 nước thành 

phẩm. Điều này là bởi trong nghiên cứu của Vương Văn Quỳnh, nhà máy cấp nước lấy 

nước nguồn từ hồ thủy điện, chi phí khai thác thấp hơn so với chi phí khai thác nước từ 

suối như ở Lào Cai (vốn có chi phi về đường ống dẫn nước rất lớn, từ nhiều nguồn suối 

khác nhau. Ngay nghiên cứu của Vương Văn Quỳnh cũng đã chỉ ra rằng các giá trị môi 

trường rừng phụ thuộc nhiều vào mức độ phát triển của các hoạt động kinh tế cộng 

đồng sử dụng nước, do đó giá trị môi trường rừng ở các nơi cụ thể sẽ có thể khác nhau. 

Tại Lào Cai, các cơ sở sản xuất công nghiệp có khai thác nước thường là các cơ sở lớn, 

với doanh thu hàng trăm tỉ một năm (Trung bình doanh thu một cơ sở là 863,8 tỉ 

đồng/năm – Bảng 3), lượng nước khai thác thực tế trung bình khoảng 2.064,64 m3/ngày 

đêm (Bảng 4). Với giá trị đóng góp của rừng đã ước tính được là 637,19 đồng/m3 nước 

khai thác thì đóng góp của rừng cho sản xuất công nghiệp trung bình khoảng 480,18 

triệu/năm cho một cơ sở, chiếm 0,056% doanh thu trung bình của một cơ sở. Tỉ lệ này 

tương đối nhỏ so với mức đóng góp tương ứng 6,6% giá bán điện và 3,3% giá bán nước 

sạch, theo tính toán của Vương Văn Quỳnh (2010). Vì thế, kết quả ước lượng giá trị 

đóng góp của rừng đối với sản xuất công nghiệp ở Lào Cai năm 2014 là 637,19 

đồng/m3 nước khai thác thực ra không phải là cao khi so với doanh thu của sản xuất 

công nghiệp tại đây. 
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4.3. Xây dựng cơ chế chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công 

nghiệp có sử dụng nước từ rừng 

4.3.1. Cơ sở xây dựng cơ chế chi trả DVMTR 

a. Cơ sở pháp lý 

 Chi trả DVMTR hiện nay đã trở thành một nội dung quan trọng nhằm xã hội hóa 

nghề rừng và duy trì sự phát triển bền vững của các hoat động dựa vào rừng. Tại Việt 

Nam, khung pháp lý cho việc thực hiện chi trả DVMTR đã được thể hiện một cách hệ 

thống trong các văn bản luật và chiến lược sau: 

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam (2004) quy định nguồn tài chính cho 

bảo vệ và phát triển rừng bao gồm: “Quỹ bảo vệ và phát triển rừng được hình thành từ 

nguồn tài trợ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước 

ngoài khai thác, sử dụng rừng, chế biến, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, nhập khẩu 

lâm sản, hưởng lợi từ rừng hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến rừng; và các nguồn thu 

khác theo quy định của pháp luật” (Khoản 3, điều 10) 

Để thực hiện Chiến lược phát triển Lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một trong những giải pháp về tài chính tín dụng 

là xúc tiến xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách kinh tế bảo đảm thu lại các giá trị 

dịch vụ môi trường do ngành Lâm nghiệp làm ra và đang cung cấp cho xã hội. Đối với 

các tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường của ngành lâm nghiệp phải 

có nghĩa vụ trả tiền, tạo nguồn tài chính để tái đầu tư cho ngành lâm nghiệp đủ cơ sở 

phát triển cân bằng bền vững. 

Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trong đó nhấn mạnh việc thành lập quỹ là nhằm “huy 

động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ 

trương xã hội hóa nghề rừng” (Khoản 2 điều 3) và “nâng cao nhận thức và trách nhiệm 

đối công tác bảo vệ và phát triển rừng từ những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có 

hoạt động ảnh hưởng tới rừng” (Khoản 3 điều 3) 

Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả 

dịch vụ môi trường ban hành nguyên tắc chi trả dịch vụ môi trường rừng là “tổ chức, cá 

nhân được hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng phải chi trả tiền dịch vụ môi trường 

rừng cho các chủ rừng của các khu rừng tạo ra dịch vụ đã cung ứng” (Khoản 1 điều 5). 

Đặc biệt, khoản 3, Điều 7 của nghị định số 99/2010/NĐ-CP có quy định rõ đối tượng 

phải chi trả tiền DVMTR bao gồm “các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước 

trực tiếp từ rừng phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước”. 

 Đây là những cơ sở pháp lý quan trọng cho việc áp dụng chính sách chi trả 

DVMTR trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại Lào Cai.  
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b. Cơ sở khoa học 

Rừng cung cấp giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước, bao gồm các tác dụng điều 

hòa nguồn nước, giảm xói mòn, giảm lũ lụt, cung cấp nguồn nước có chất 

lượng,…(Calder, 2007). Các tác dụng của rừng với nguồn nước được thể hiện cụ thể 

như sau.   

Tác dụng cung cấp dòng chảy sông, suối: Trong rừng, hệ thống rễ cây phát triển 

sâu và rộng, lớp lá khô tích tụ và lớp thảm tươi cây bụi hình thành lên tấm thảm chứa 

đựng lượng lớn các sinh vật hữu cơ. Đây là môi trường cho các sinh vật phát triển và 

hình thành lên đất rừng. Sự sinh trưởng và phân hủy của rễ cây thông qua các quá trình 

đóng băng/băng tan và khô/ướt, hoạt động đào bới của động vật, sự phân hủy của các 

cây chết, xói mòn bề mặt và tất cả các quá trình tự nhiên hình thành lên độ xốp của đất 

và khả năng thấm hút cũng như di chuyển nước trong đất. Bên cạnh đó, lớp lá cây rơi 

rụng trên mặt đất giúp làm giảm năng lượng hạt mưa khi rơi xuống đất và dẫn nước 

thấm sâu vào trong đất. Quá trình này giúp hình thành lên các con sông, suối trong rừng 

đầu nguồn, cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt (Neary và cộng sự, 2009). 

Vai trò làm giảm lũ lụt: Rừng được biết đến với vai trò như chiếc “lá chắn” bảo 

vệ, thông qua đó có khả năng giảm lũ cục bộ. Tác dụng này có được thông qua khả 

năng làm giảm cường độ của các trận mưa và hình thành khả năng hút nước của rừng 

(Lull and Reinhart, 1972). 

Tác dụng giảm xói mòn đất: Đất dưới tán rừng tự nhiên có độ xốp khá cao và có 

khả năng thấm hút tốt, do đó giúp hạn chế dòng chảy bề mặt và hạn chế xói mòn 

(Anderson và cs, 1976). Vai trò của rừng còn được thể hiện thông qua việc hạn chế sạt 

lở đất và xói mòn với cường độ lớn. Sự kết hợp giữa tác dụng của bộ rễ và điều kiện 

khô ráo dưới tán rừng giúp cố định đất trong điều kiện mưa bão (Calder, 2006). 

Tăng chất lượng nguồn nước: Duy trì nguồn nước có chất lượng tốt là một trong 

những đóng góp quan trọng nhất của rừng đối với chức năng thủy văn của hệ sinh thái 

đầu nguồn. Chức năng này có được thông qua khả năng làm giảm thiểu xói mòn đất, 

giảm lượng bồi lắng trong nước và lọc các chất ô nhiễm trong nước nhờ lớp thảm thực 

vật rừng. Các cơ chế để thực hiện quá trình này bao gồm (i) ở nơi đất dốc, đất bị di 

chuyển xuống phía dưới do tác dụng của trọng lực và tác động của các hạt mưa. Các 

tầng tán cây rừng, đặc biệt là lớp che phủ ở dưới thấp và lớp thảm tươi, được coi như 

lớp lá chắn hiệu quả làm giảm xói mòn và động năng của các hạt mưa; (ii) Xói mòn có 

liên quan mật thiết đến khả năng tích tụ bùn cát và bồi lắng lòng sông. Tuy nhiên, rừng 

có tác dụng hiệu quả hơn tất cả các loại lớp phủ thực vật khác trong việc giữ cho các 

lòng sông, suối không bị lắng đọng bùn cát. Lớp phủ thực vật bề mặt, các mảnh vụn và 

rễ cây giúp làm giảm lượng bùn cát di chuyển xuống phía dưới. Ngoài ra, rễ cây ăn sâu 

vào lòng đất giúp cố định đất và chống sạt lở đất; (iii) Bên cạnh việc bồi lắng bùn cát, 

các loại ô nhiễm cũng gây ảnh hưởng đến chất lượng nước. Các chất ô nhiễm tiềm năng 



CDTA 8592 VIE           Báo cáo xây dựng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt 

động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai 

 

26 

 

có thể bao gồm ô nhiễm quá mức từ các chất hữu cơ (dẫn đến hiện tượng phú dưỡng 

nước) và các hóa chất từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp. Rừng đóng vai trò là lớp 

phủ thực vật cung cấp nguồn nước uống cho các khu vực đầu nguồn vì các hoạt động 

lâm nghiệp (ngoại trừ trồng rừng tập trung) thường không sử dụng phân bón hay thuốc 

bảo vệ thực vật và tránh các ô nhiễm từ quá trình sử dụng nước sinh hoạt hoặc sản xuất 

công nghiệp. Bên cạnh đó, các nguồn nước ô nhiễm từ sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, 

nông nghiệp có thể giảm phần lớn, thậm chí là được loại bỏ thông qua việc bảo vệ rừng 

đầu nguồn (Calder và cộng sự, 2007).  

Một số nghiên cứu ở Việt Nam chỉ rõ vai trò của rừng trong việc điều tiết và 

cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt. Theo Vũ Tấn Phương (2008), giá trị điều tiết 

nước của rừng là khoảng 189.000-231.000 đồng/ha/năm tại Yên Bái, một tỉnh nằm giáp 

Lào Cai, với những điều kiện địa lý tương tự. Vương Văn Quỳnh (2010) cho rằng giá 

trị của rừng trong việc điều tiết nguồn nước cho sản xuất thủy điện ở Tây Bắc là khoảng 

khoảng 100 đồng/kwh điện, cho sản xuất nước sạch là 180-200 đồng/m3 nước thành 

phẩm. Cũng theo Vương Văn Quỳnh, trung bình 1 ha rừng ở miền Bắc giữ được 3.162 

m3 nước/năm để cung cấp cho các sông, suối vào mùa khô. 

Như vậy các cơ sở khoa học cho thấy rừng có tác dụng rất quan trọng trong việc 

tạo và duy trì nguồn nước cung cấp cho sản xuất và sinh hoạt. Vì vậy việc tăng cường 

tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng là rất cần thiết để đảm bảo cho hoạt 

động sản xuất và từ đó đảm bảo lợi nhuận cho các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử 

dụng nguồn nước từ rừng trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Đối với cơ sở khoa học tại Lào Cai, kết quả của nghiên cứu này (được trình bày 

ở mục 4.2.3) đã ước lượng được trung bình giá trị đóng góp của rừng cho hoạt động sản 

xuất công nghiệp trong năm 2014 là 637,19 đồng/m3 nước. Đây là số liệu quan trọng để 

xây dựng cơ chế chi trả DVMTR trong sản xuất công nghiệp tại Lào Cai.  

c. Cơ sở thực tiễn 

Trên thực tế, vấn đề duy trì nguồn nước bền vững là một trong những vấn đề 

sống còn của rất nhiều ngành sản xuất công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp khai 

khoáng và chế biến. Ngoài các biện pháp sử dụng tiết kiệm nước, tăng cường tuần hoàn 

thì việc áp dụng chi trả DVMTR để phát huy giá trị điều tiết và duy trì nguồn nước của 

rừng là cách tiếp cận rất phổ biến hiện nay.  

Việc thực thi chi trả DVMTR không chỉ giúp đạt mục tiêu bảo vệ các hệ sinh 

thái rừng, mà đồng thời nhằm duy trì các dịch vụ môi trường rừng phục vụ hoạt động 

sản xuất kinh doanh của các đối tượng hưởng lợi (Hình 2). Năm 2011, hơn 8,17 tỉ USD 

đã được thế giới đầu tư cho việc bảo vệ và duy trì nguồn nước, trong đó phần lớn là chi 

trả cho dịch vụ môi trường rừng và các dự án liên quan tới rừng đầu nguồn (Bennett và 
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cộng sự, 2012). Năm 2014, con số này đã là 12,3 tỉ USD và vẫn đang tiếp tục tăng với 

tốc độ cao (Benett và Carroll, 2014). 

Hình 2: Sơ đồ mối quan hệ giữa rừng ở đầu nguồn và  

hoạt động sản xuất ở cuối nguồn 

 

Nguồn: Bennett và các cộng sự (2012) 

 Từ những năm đầu thế kỷ, 51 quốc gia đã bắt đầu nghiên cứu áp dụng PFES cho 

việc sử dụng nước trong công nghiệp (Landell-Mills và Porras, 2002). Tại Ecuado, các 

cơ sở sản xuất công nghiệp tự nguyện trích 1% doanh thu hàng tháng để đóng vào một 

“quỹ nước” nhằm duy trì nguồn nước ổn định (Espinosa, 2005). Tại Scotland, Hội đồng 

nước công nghiệp cũng có một quỹ nhằm duy trì nguồn nước, do các cơ sở sản xuất 

công nghiệp tự nguyện đóng góp (Thomson và cộng sự, 2014). 

 Tại Việt Nam, chi trả DVMTR trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp vẫn còn khá 

mới mẻ. Tuy nhiên, lĩnh vực thủy điện và sản xuất nước sạch đã thực hiện chi trả rất 

thành công, với các mức tương ứng là 20 đồng/Kwh và 40 đồng/m3 nước thành phẩm. 

Bài học từ thủy điện, sản xuất nước sạch và xu hướng áp dụng chi trả DVMTR ngày 

càng nhiều trong sản xuất công nghiệp ở các nước trên thế giới là những cơ sở thực tiễn 

cho việc áp dụng tại Việt Nam. 

 Theo quy hoạch phát triển các khu công nghiệp của tỉnh, đến năm 2025 toàn tỉnh 

có 03 khu công nghiệp với tổng diện tích 1.160 ha. Do đó, nhu cầu sử dụng nước cho 

sản xuất công nghiệp ngày càng tăng để đáp ứng với yêu cầu phát triển của tỉnh. Theo 

Báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai (2014), lượng nước cần cho sản 

xuất công nghiệp năm 2015 dự kiến là 257,67 triệu m3, trong đó lượng nước mặt là 

194,98 triệu m3/năm. Lượng nước này sẽ tăng lên đến 563,58 triệu m3/năm vào năm 

2020 (trong đó nước mặt là 413,93 triệu m3/năm) và 1.273,7 triệu m3/năm vào năm 

2030 (nước mặt là 1.030,73 triệu m3/năm). Báo cáo Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh 

Lào Cai giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến 2030 xác định rõ một trong những giải 
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pháp quan trọng để thực hiện quy hoạch nguồn nước của tỉnh là trồng rừng và bảo vệ 

rừng đầu nguồn. Việc các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai đóng 

góp để bảo vệ các dịch vụ môi trường rừng thể hiện trách nhiệm trong việc tạo ra nguồn 

tài chính cho hoạt động bảo vệ và phát triển rừng, đồng thời duy trì nguồn cung cấp 

nước cho sự phát triển bền vững của ngành, đảm bảo cho sản xuất của các công ty sản 

xuất công nghiệp. Từ đó đảm bảo lợi nhuận cho chính các công ty này. 

4.3.2. Sự sẵn lòng chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp 

 Trong quá trình khảo sát thực tế, nghiên cứu này đã thực hiện phỏng vấn tại các 

cơ sở sản xuất công nghiệp về sự sẵn lòng chi trả của họ (Willingness To Pay – WTP) 

cho việc bảo vệ rừng, nhằm duy trì giá trị điều tiết nước của rừng. Kết quả cho thấy, 

100% các cơ sở đều đồng ý với việc chi trả. Họ hoàn toàn ủng hộ chính sách này nhờ ý 

thức được: (1) Cần phải bảo vệ rừng để duy trì nguồn nước cho sản xuất của chính cơ 

sở mình; (2) Người trồng rừng cần được chi trả xứng đáng hơn, trong khi ngân sách của 

nhà nước là không đủ, cần huy động sự tham gia của cộng đồng. Tuy nhiên, đa số các 

cơ sở được phỏng vấn còn băn khoăn về căn cứ thu và mức thu tiền DVMTR. 

 Về căn cứ thu, nghiên cứu đã đưa ra câu hỏi gồm 8 lựa chọn: dựa trên lợi nhuận 

của công ty, doanh thu của công ty, sản lượng của công ty, lượng nước sử dụng thực tế, 

lượng nước tự khai thác thực tế, lượng nước tự khai thác theo giấy phép đăng ký khai 

thác, nhu cầu vốn cho bảo vệ và phát triển rừng và ý kiến khác. Kết quả, căn cứ dựa 

trên lượng nước tự khai thác thực tế được lựa chọn nhiều nhất (50%), tiếp sau đó là 

lượng nước khai thác theo giấy phép (17%). 

Hình 3: Lựa chọn căn cứ thu tiền chi trả DVMTR của các cơ sở 

 

Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa 

 Một số ý kiến cho rằng có thể xác định mức thu dựa trên lợi nhuận (5%), doanh 

thu (5%), hoặc sản lượng (11%). Tuy nhiên, khi tính đến sự khác nhau về loại sản phẩm 

và nhu cầu sử dụng nước khác nhau trong quá trình sản xuất các sản phẩm đó, các cơ sở 

đều cho rằng các căn cứ này không thể dùng để áp dụng rộng rãi mà vẫn đảm bảo tính 

hợp lý. Ví dụ, cùng một mức sản lượng, quặng apatít đòi hỏi lượng nước sử dụng nhiều 
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hơn cao lanh. Vậy nếu thu theo sản lượng thì không thể hiện được nguyên tắc người sử 

dụng nhiều nước phải chi trả nhiều hơn cho DVMTR. Hai căn cứ nhận được sự đồng 

thuận cao nhất là theo lượng nước khai thác thực tế (do các cơ sở tự khai báo với ngành 

Thuế) và lượng nước khai thác theo giấy phép (đăng ký với Sở TN&MT). 

Căn cứ 1: Thu tiền DVMTR theo lượng nước khai thác thực tế (do các cơ sở 

tự báo cáo với ngành Thuế). Phương án này nhận được sự đồng thuận cao nhất vì đảm 

bảo được nguyên tắc cơ sở sử dụng nhiều hơn phải chi trả nhiều hơn. Việc áp dụng căn 

cứ này cũng cũng có cơ sở do việc đo lường lượng nước vẫn đang được các cơ sở thực 

hiện và báo cáo với Cục Thuế hàng Quý, để làm căn cứ xác định thuế tài nguyên nước. 

Các phương thức đo lường là: sử dụng đồng hồ đo nước hoặc đo kết hợp giữa thể tích 

bể chứa và tốc độ máy bơm. Tuy nhiên, nhiều cơ sở nhỏ chưa có hình thức đo đếm 

chính xác lượng nước khai thác của mình mà chỉ đóng thuế khoán. Việc dựa hoàn toàn 

vào số liệu báo cáo của các cơ sở, vì thế, sẽ khó thu được số liệu chính xác nếu ý thức 

tuẩn thủ của các cơ sở sản xuất công nghiệp không cao. 

Căn cứ 2: Thu tiền DVMTR theo lượng nước khai thác đăng ký, được Sở 

TNMTR tỉnh cấp phép. Căn cứ này có ưu điểm là có cơ sở pháp lý và dễ dàng áp dụng 

do lượng nước sử dụng cho từng đơn vị đã được quy định trong giấy cấ phép. Tuy 

nhiên nhược điểm của phương pháp này là không phản ánh chính xác lượng nước khai 

thác thực tế của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Thông thường, khi đăng ký giấy phép 

khai thác nước, các đơn vị sản xuất thường đăng ký với công xuất sản xuất tối đa. Tuy 

nhiên, trên thực tế các đơn vị hầu như không sử dụng được 100% công xuất sản xuất do 

các khó khăn về thị trường tiêu thụ, vốn cho sản xuất,… Vì thế, để việc áp dụng căn cứ 

này đảm bảo được nguyên tắc công bằng trong chi trả, đó là khai thác bao nhiêu trả bấy 

nhiêu, nghiên cứu đề xuất đơn vị thu tiền DVMTR kết hợp với Sở Công Thương kiểm 

tra đối chiếu với công suất hoạt động thực tế định mức kinh tế kỹ thuật của các sản 

phẩm để điều chỉnh lượng nước phải chi trả tiền DVMTR của mỗi cơ sở. Công thức cụ 

thể để xác định tổng chi trả của mỗi cơ sở như sau: 

Chi trả trong kỳ bằng (=) Mức chi trả (đơn giá) * Lượng nước đăng ký khai 

thác (theo giấy phép khai thác nước) * Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ 

Trong đó,  

Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ (=) Công suất hoạt động thực tế trong kỳ 

/Công suất thiết kế của các cơ sở 

Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ do Sở Công Thương cung cấp và việc này 

nên được thể chế hóa trong Quy định. 

 Về mức thu, trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đại diện các cơ sở sản xuất công 

nghiệp được phỏng vấn, trung bình mức tiền tối đa mà các cơ sở sẵn lòng chi trả là 
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khoảng 30 đồng/m3 nước khai thác. Trong đó, mức sẵn lòng chi trả tối đa là 50 đồng/m3 

nước khai thác và mức tối thiểu là 10 đồng/m3 nước khai thác. 

Bảng 7: Mức sẵn lòng chi trả cho việc duy trì giá trị điều tiết nước của rừng 

Tiêu chí thống kê 
Mức sẵn lòng chi trả 

(đồng/m3) 

Trung bình 29,57  

Sai số tiêu chuẩn 4,16 

Giá trị thấp nhất 10 

Giá trị cao nhất 50 

Giá trị thường gặp 40 

 Đáng chú ý, giá trị thường gặp là 40 đồng/m3 cho thấy có nhiều cơ sở đồng ý chi 

trả tiền DVMTR của nước công nghiệp ở mức này, tức là ngang với mức chi trả 

DVMTR của nước sạch hiện nay. Điều này có thể gây ngạc nhiên, vì chất lượng của 

nước công nghiệp thấp hơn nước sạch, giá nước cũng thấp hơn, thì tiền DVMTR lẽ ra 

phải thấp hơn. Tuy nhiên, một số cơ sở lý giải rằng nước sạch chỉ khác nước công 

nghiệp ở chỗ nước sạch được xử lý kỹ hơn; còn về mặt điều tiết nước, để điều tiết được 

1m3 nước công nghiệp hay 1m3 nước sạch cũng cần một diện tích rừng như nhau. Do đó, 

họ sẵn lòng chi trả tiền DVMTR của nước công nghiệp ngang với mức của nước sạch, 

sau khi cân đối tình hình tài chính của cơ sở mình.  

4.3.3. Các phương án về mức chi trả và hình thức chi trả  

a. Mức chi trả 

 Dựa trên kết quả khảo sát kể trên về các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng 

nước từ rừng, nghiên cứu đề xuất các phương án chi trả là: 

Phương án 1: Dựa trên giá trị đóng góp của rừng đối với sản xuất công nghiệp 

tại Lào Cai. Mức chi trả có thể áp dụng theo phương án này bằng với mức giá trị trung 

bình đã ước lượng được, tức 637,19 đồng/1m3 nước khai thác. 

Phương án 2: Dựa trên mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp 

tại Lào Cai. Mức chi trả có thể áp dụng là 30 đồng/1m3 nước khai thác. 

Phương án 3: Mức chi trả nằm giữa mức giá trị đóng góp của rừng và mức sẵn 

lòng chi trả, được đề xuất nhiều trong các hội thảo tham vấn. Mức chi trả áp dụng là 35 

đồng/1m3 nước khai thác 

Phương án 4: Dựa trên việc cân đối giữa giá trị thấp nhất của giá trị đóng góp 

của rừng (52,88 đồng/1m3 nước khai thác – Bảng 6) và giá trị cao nhất của mức sẵn 
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lòng chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp tại Lào Cai (50 đồng/1m3 nước khai 

thác – Bảng 7). Mức chi trả có thể áp dụng là 50 đồng/1m3 nước khai thác. 

 Để có thể đánh giá được 4 phương án chi trả nêu trên, nghiên cứu đã thực hiện 

ước lượng tổng số tiền có thể thu về, với hai căn cứ thu là: (i) lượng nước khai thác thực 

tế và (ii) lượng nước khai thác đăng ký. Căn cứ lượng nước khai thác đăng ký sẽ cho 

biết giới hạn lớn nhất mà các cơ sở được phép khai thác, từ đó cho kết quả ước lượng 

mức thu tối đa trong 1 năm đối với cơ sở. Hiện nay, tất cả 17 cơ sở có đăng ký khai thác 

nước tại Lào Cai đều có giấy phép đăng ký có thời hạn ít nhất tới hết năm 2016, nhiều 

giấy phép có thời hạn tới 2020. Như vậy, mức tổng thu tối đa năm 2016, nếu áp dụng 

chi trả DVMTR trong hoạt động công nghiệp, sẽ không thể vượt quá con số ước lượng 

trên căn cứ lượng nước khai thác đăng ký. Thông tin này có thể là tham chiếu quan 

trọng cho các nhà quản lý ra quyết định. Theo đó, số tiền chi trả DVMTR dự kiến thu 

được như sau: 

Bảng 8: Tổng thu dự kiến tiền DVMTR theo 4 phương án 

Phương án 

Mức chi trả  

(đồng/1m3 nước 

khai thác) 

Tổng thu (triệu đồng) 

Theo lượng nước thực tế 

khai thác  

Theo lượng nước đăng ký 

khai thác (có điều chỉnh) 

1 637,19 5.525,32 15.565,92* 

2 30,00 260,14 732,87* 

3 35,00 303,5 855,02* 

4 50,00 433,57 1.221,45* 

Chú giải: * là tổng thu khi các cơ sở hoạt động đúng 100% công suất thiết kế (Tỷ lệ huy 

động công suất trong kỳ bằng 1)  

 Đánh giá phương án 1 

Ưu điểm: 

- Phương án này thể hiện rõ nhất bản chất của việc chi trả DVMTR khi hoàn toàn 

dựa vào giá trị lợi ích mà rừng đóng góp cho sản xuất công nghiệp. 

- Tổng chi trả khi áp dụng phương án này là cao nhất, khoảng 5,5 – 15,5 tỉ/năm, 

tùy thuộc vào lượng nước khai thác, sẽ là nguồn tiền lớn để tái đầu tư bảo vệ 

rừng. 

 

Nhược điểm: 
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- Mức chi trả quá cao so với mức sẵn lòng chi trả (637,19 đồng/1m3 so với 30 

đồng/1m3) sẽ khó được các cơ sở sản xuất công nghiệp chấp nhận.  

- Về mặt tính toán chi phí và lợi ích khi tham gia thực hiện chính sách, phần lớn 

các cơ sở cũng sẽ bị thiệt khi áp dụng mức chi trả này. Lý do là giá trị trung vị 

tính được trong Bảng 6, mục 4.2.2 chỉ là 282,34 đồng/1m3 nước khai thác (tức 

có 50% cơ sở thu được lợi ích từ rừng lớn hơn 282,34 đồng cho mỗi 1m3 nước 

mà họ khai thác). Áp dụng mức thu cao hơn mức trung vị này sẽ khiến hơn 50% 

cơ sở bị thiệt, khi mức chi trả DVMTR lớn hơn mức lợi ích từ rừng mà họ nhận 

được. 

 

 Đánh giá phương án 2 

Ưu điểm:  

- Phương án này dễ đạt được sự đồng thuận do mức chi trả được xác định đúng 

bằng mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp. 

Nhược điểm: 

- Phương án này không thể hiện được bản chất của việc chi trả DVMTR khi mức 

chi trả không được xác định dựa vào giá trị lợi ích mà rừng đóng góp cho sản 

xuất công nghiệp mà chỉ đơn thuần dựa trên mức sẵn lòng chi trả của những 

người hưởng lợi. 

- Tổng chi trả dự tính trong của phương án 2 là tương đối thấp, chỉ từ 280 đến 791 

triệu đồng/năm. Với khoản thu như vậy, việc chi trả trực tiếp cho các hộ dân 

trồng rừng trong lưu vực sẽ gặp nhiều khó khăn, vì số tiền mà mỗi hộ nhận được 

là tương đối nhỏ. 

- Với chi phí quản lý hành chính theo quy định của Nghị định 99/2010/NĐ-CP là 

10% tổng chi trả DVMTR, trong trường hợp này là tương đương với 28-79 triệu, 

việc đảm bảo kinh phí hoạt động hiệu quả của đơn vị quản lý tiền chi trả 

DVMTR sẽ rất khó khăn, đòi hỏi cần thêm sự hỗ trợ của nhà nước. 

 

 Đánh giá phương án 3 

Ưu điểm:  

- Phương án này đạt được sự đồng thuận cao nhất trong các hội thảo tham vấn, với 

sự tham gia của đại diện các cơ sở sản xuất công nghiệp và các cơ quan quản lý 

tại Lào Cai. 

Nhược điểm: 

- Tổng chi trả dự tính trong của phương án 3 là tương đối thấp, chỉ từ 303 đến 855 

triệu đồng/năm. Với khoản thu như vậy, việc chi trả trực tiếp cho các hộ dân 
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trồng rừng trong lưu vực sẽ gặp nhiều khó khăn, vì số tiền mà mỗi hộ nhận được 

là tương đối nhỏ. 

 Đánh giá phương án 4 

Ưu điểm: 

- Phương án này vừa thể hiện được bản chất của việc chi trả DVMR khi mức chi 

trả được xác định dựa vào giá trị lợi ích mà rừng đóng góp cho sản xuất công 

nghiệp, vừa có khả năng đạt được đồng thuận cao của các cơ sở sản xuất công 

nghiệp, do đã có cân nhắc tới mức sẵn lòng chi trả của họ. 

- Về mặt tính toán chi phí và lợi ích khi tham gia thực hiện chính sách, tất cả các 

cơ sở đều sẽ được lợi (có lợi ích ròng). Lý do là mức chi trả 50 đồng/1m3 vẫn 

nhỏ hơn giá trị thấp nhất của lợi ích nhận được từ rừng, ước lượng được trong 

Bảng 6, mục 4.2.2 là 52.88 đồng/1m3 nước khai thác. Nói cách khác, chi phí của 

một cơ sở bất kỳ tại Lào Cai khi tham gia thực hiện chính sách sẽ nhỏ hơn lợi ích 

mà cơ sở đó nhận được từ rừng. 

Nhược điểm: 

- Mức chi trả trong phương án này bằng với mức sẵn lòng chi trả cao nhất theo kết 

quả khảo sát (chứ không phải mức sẵn lòng chi trả trung bình của các cơ sở là 30 

đồng/m3 nước khai thác), do đó việc áp dụng ban đầu sẽ chưa có được sự đồng 

thuận của đa số các cơ sở cơ sở sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên, phương án này 

vẫn sẽ khả thi nếu công tác tuyên truyền được làm tốt. Trước khi áp dụng, các cơ 

quan chức năng cần giải thích rõ cho các cơ sở rằng thực tế lợi ích họ nhận được 

từ giá trị điều tiết nước của rừng là từ 52,88 đến 1.831 đồng/m3 nước khai thác, 

trung bình 637,19 đồng/m3 nước khai thác. Với mức chi trả 50 đồng/m3, sẽ 

không có bất kỳ một cơ sở nào bị thiệt, vì mức này vẫn nhỏ hơn giá trị lợi ích 

thấp nhất mà một cơ sở sản xuất công nghiệp nhận được từ rừng là 52,88 

đồng/1m3 nước khai thác. 

- Tổng chi trả dự tính trong của phương án 3 là từ 433 triệu đến 1.2 tỉ đồng/năm, 

tuy có cao hơn phương án 2, nhưng vẫn là tương đối hạn chế để thực hiện việc 

chi trả. Điều này đòi hỏi cơ quan quản lý tiền chi trả DVMTR phải có các hình 

thức tổ chức chặt chẽ để tiết kiệm chi phí hành chính. 

Trên cơ sở cân đối các ưu, nhược điểm của từng phương án, nhóm tư vấn đề xuất 

lựa chọn phương án 3, mức chi trả 50 đ/m3 nước khai thác. Mức chi trả này vừa dựa 

trên kết quả ước lượng giá trị của rừng mang lại, vừa dựa trên mức sẵn lòng chi trả của 

các cơ sở sản xuất công nghiệp. Tổng thu dự tính theo phương án 4 trong khoảng 433 

triệu tới 1,2 tỉ/năm cũng là vừa phải so với quy mô 17 cơ sở sản xuất công nghiệp có 

khai thác nước tại Lào Cai.  
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Tuy nhiên, do hiện nay mức chi trả DVMTR đối với nước sạch mới chỉ là 40 

đ/m3 (dù mức này được coi là thấp và đã được nghiên cứu đề xuất tăng lên 52 đ/m3 để 

phù hợp với hiện tại), việc áp dụng ngay mức chi trả 50 đ/m3 nước khai thác cho sản 

xuất công nghiệp ở thời điểm hiện tại có thể sẽ không được đồng thuận, do mức chi trả 

DVMTR của nước công nghiệp cao hơn mức chi trả DVMTR của nước sạch. Vì vậy, 

nhóm nghiên cứu đề xuất áp dụng mức chi trả theo lộ trình: 

- Trước hết, áp dụng mức chi trả 35 đồng/1m3 nước khai thác. 

- Sau đó, khi mức chi trả của nước sạch được điều chỉnh tăng lên, mức chi trả 

của nước công nghiệp có thể tăng theo tỉ lệ bằng 1/1,13 (tương đương 88,5%)1 

mức tăng tiền chi trả DVMTR của nước sạch. 

Theo đó, khi mức chi trả của nước sạch được tăng từ 40 đ/m3 lên 52 đ/m3 nước 

thành phẩm thì mức chi trả của nước công nghiệp sẽ là: 35+88,5% * (52-40) = 45,62 

đ/m3 nước khai thác cho sản xuất công nghiệp. 

b. Hình thức chi trả 

 Nghị định 99/2010/NĐ-CP đề cập tới 2 hình thức chi trả có thể thực hiện: 

chi trả trực tiếp giữa 2 bên cung cấp và sử dụng dịch vụ hoặc chi trả gián tiếp thông qua 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR). Với việc Quỹ BVPTR Lào Cai đã được thành 

lập và đang thực hiện tốt việc chi trả DVMTR trong lĩnh vực thủy điện và sản xuất 

nước sạch, hình thức chi trả gián tiếp đã là tương đối phù hợp với tỉnh Lào Cai.  

Hình 4: Hình thức chi trả gián tiếp thông qua Quỹ BVPTR 

 

Nguồn: Nhóm tư vấn, dựa trên nghiên cứu của Thủy và cộng sự (2013) 

Thực tế khảo sát cho thấy, phần lớn các cơ sở sản xuất công nghiệp, những 

người sẽ thực hiện việc chi trả, đều mong muốn có một cơ quan trung gian thực hiện 

việc triển khai chính sách và quản lý tiền thu được. Điều mà các cơ sở sản xuất công 

                                                           
1 Tỉ lệ 1/1,13 được xác định dựa trên số liệu thống kê của Công ty TNHH MTV nước sạch Lào 

Cai, với tỉ lệ 1,3 m3 nước thô để sản xuất ra 1m3 nước sạch.  
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nghiệp quan tâm là khoản tiền chi trả cần phải được sử dụng đúng mục đích, người dân 

nhận được tiền cần thực hiện bảo vệ rừng hiệu quả, có cam kết rõ ràng. 

c.  Các đối tượng tiềm năng được nhận chi trả đối với sản xuất công nghiệp sử 

dụng nguồn nước từ rừng tại tỉnh Lào Cai 

Xác định đối tượng được nhận chi trả DVMTR là một trong những hoạt động 

quan trọng để triển khai chính sách chi trả DVMTR đối với sản xuất công nghiệp có sử 

dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh Lào Cai. Theo Điều 8 của Nghị định 

99/2010/NĐ-CP, đối tượng nhận chi trả DVMTR là các chủ rừng. Trong trường hợp 

không xác định được chủ rừng, hoặc số tiền quá nhỏ mà số chủ rừng quá lớn thì có thể 

có hướng sử dụng khác, nhưng phải đúng mục đích cho công tác bảo vệ và phát triển 

rừng và được UBND Tỉnh phê duyệt. Để phục vụ cho tư vấn chính sách, nghiên cứu 

cũng đã điều tra quan điểm của các cơ sở sản xuất công nghiệp về việc tiền DVMTR 

nên được sử dụng như thế nào (Kết quả được thể hiện trong Hình 5 dưới đây). 

Có thể thấy trên Hình 5, phần lớn (2/3 số cơ sở sản xuất công nghiệp) cho rằng 

tiền DVMTR nên được chi trả trực tiếp cho các chủ rừng, những người trực tiếp bảo vệ 

rừng. Chỉ khoảng 27% đề xuất tiền DVMTR nên được dành cho các dự án trồng rừng 

do phần lớn những người được phỏng vấn cho rằng các dự án có thể xin tài trợ của nhà 

nước hoặc nước ngoài. Như vậy, việc chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng có đầy đủ 

cơ sở pháp lý và thực tiễn để thực hiện.  

Hình 5: Quan điểm của các cơ sở sản xuất công nghiệp về  

mục đích sử dụng tiền chi trả DVMTR 

 

 Nguồn: Kết quả tổng hợp từ các phiếu khảo sát thực địa 

Nhằm hỗ trợ cho việc xác định các chủ rừng, thông qua phỏng vấn và khảo sát 

tình hình thực tế tại tỉnh Lào Cai, nghiên cứu đã xác định được tên, vị trí và tọa độ cụ 

thể của các con sông, suối cung cấp nguồn nước cho hoạt động sản xuất công nghiệp 

(Bảng 9). Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đã sơ bộ tiến hành xác định lưu vực của một 

64%9%

27%
Dành cho các chủ rừng

Dành cho cả 2 mục đích

Dành cho dự án trồng và bảo vệ rừng
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số con sông, suối có trùng với lưu vực thủy điện đang được chi trả DVMTR tại tỉnh Lào 

Cai. Các con sông, suối thuộc các lưu vực thủy điện đã được xác định cung cấp nước 

cho các công ty: Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai (lưu vực thủy điện Ngòi 

Phát), Công ty Cổ phần Vàng Lào Cai (thuộc lưu vực thủy điện Nậm Mu), một phần 

của Công ty TNHH ApaTit Việt Nam (thuộc lưu vực thủy điện Ngòi Đường và Tả 

Thàng). Việc xác định vị trí của các con sông, suối thuộc các lưu vực đã được xác định 

sẽ giúp tiết kiệm chi phí khi triển khai chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công 

nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng trên thực tế.  

Các lưu vực cung cấp nguồn nước cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai chưa được xác định cần phải được khoanh vẽ bản đồ trên thực tế để 

đảm bảo việc chi trả đúng đối tượng. 

Bảng 9: Các lưu vực tiềm năng được nhận chi trả DVMTR từ hoạt động sản xuất 

công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh Lào Cai 

 Nguồn nước khai 

thác Địa điểm 

Tọa độ 

X Y 

1 
Ngòi Phát 

Xã Cốc Mỳ, H. Bát 

Xát 
2502039 403059 

2 Suối Ka Lau Xã· Hợp Thành 2474841 425607 

3 

  

Suối Nhù 

  

  

  

  

Sơn Thủy 

  

  

  

2448834 451376 

2454484 448126 

2452960 448689 

4 Suối Bát ( Nậm Rịa) Xã Hơp Thành 2475316 425537 

5 Nậm Mu Minh Lương 2433 185 428934 

6 Loong Tát Võ Lao ,2453773 446781 

7 Ngòi Tháp Bảo Hà 2453313 459092 

8 
Ngòi Đường 

Thôn trang Tả Phời 

TP Lao Cai 
2477996 423563 

9 Ngòi Đum Đồng Tuyển 2470770 429319 

10 Ngòi Bo  
2485782 418904 

11 Mạch lộ không tên Sơn thủy 2447 921 450525 

12 Mạch lộ không tên Thôn Vàng xã Xuân 2472923 433920 
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Giao 

13 
Sông Hồng 

Tân Sơn-Tân An, 

Văn Bàn 
2451151 460581 

Nguồn: Sở TNMT tỉnh Lào Cai (2015) và tổng hợp của nhóm tư vấn 

Các nguồn nước được khai thác cho sản xuất công nghiệp được trình bày ở trên 

là cơ sở để UBND tỉnh Lào Cai và Quỹ BVPTR Lào Cai tính toán lưu vực và xác định 

chủ rừng chi trả. 

4.3.4. Các trường hợp miễn giảm chi trả DVMTR trong sản xuất công nghiệp có sử 

dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng 

 Như trên đã phân tích, hiện nay các cơ sở sản xuất công nghiệp của tỉnh Lào Cai 

gặp rất nhiều khó khăn do thị trường đầu ra không ổn định. Theo thống kê của Sở Công 

thương tỉnh Lào Cai, trên địa bàn tỉnh có 17 doanh nghiệp còn giấy phép khai thác nước, 

với thời hạn ít nhất tới hết 2016. Tuy nhiên trên thực tế, phần lớn các cơ sở đều không 

khai thác tới mức đã đăng ký trong giấy phép của mình. Nhiều cơ sở còn lại đang tạm 

ngừng sản xuất do không có thị trường đầu ra và vốn ít không đủ để duy trì hoạt động. 

Bên cạnh đó, một số cơ sở mới thành lập hoặc chuyển giao mặc dù rất ủng hộ thực hiện 

cơ chế chi trả DVMTR nhưng vẫn đề xuất các hình thức miễn giảm phù hợp. 

 Dựa trên tình hình thực tế sản xuất của các cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Lào Cai, định hướng phát triển trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Tỉnh 

Lào Cai đến năm 2020 và để việc triển khai chi trả DVMTR đối với sản xuất công 

nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng nhận được sự đồng thuận cao từ các đối tượng 

phải chi trả, các cơ quan quản lý có thể xem xét các hình thức miễn giảm như sau: 

(1) Miễn thu tiền chi trả DVMTR trong 2 năm đầu tiên đối với các cơ sở sản xuất 

công nghiệp trong trường hợp mới được thành lập. Đặc thù của hoạt động sản 

xuất công nghiệp là cần thời gian xây dựng cơ bản khá dài, ngoài ra, các cơ sở 

thường mất khoảng thời gian từ 1-2 năm sau đó mới bắt dầu để đi vào ổn định 

được tổ chức, ổn định sản xuất. Vì vậy, để đảm bảo việc thu tiền DVMTR nhận 

được sự đồng thuận của các cơ sở thì Quỹ BVPTR có thể xem xét miễn giảm 

cho các cơ sở khoảng từ 1-2 năm đầu tiên. 

(2) Miễn thu tiền chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp tạm dừng 

sản xuất và dừng việc khai thác nước từ rừng. 

(3) Giảm 30% tiền chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp gặp các 

vấn đề về thiếu nước sản xuất hoặc thiên tai ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất. 

 Đối với trường hợp (1), để được miễn chi trả DVMTR, các cơ sở sản xuất công 

nghiệp cần phải có giấy tờ chứng minh cơ sở mới được thành lập dưới 2 năm, chưa đi 

vào sản xuất và có đơn xin miễn trách nhiệm chi trả. 
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 Đối với trường hợp (2), để được miễn chi trả DVMTR, các cơ sở sản xuất công 

nghiệp phải có giấy tờ chứng minh công ty đang tạm ngừng sản xuất và không khai thác 

nước cho sản xuất trong thời gian ít nhất 3 tháng và phải có đơn xin miễn trách nhiệm 

chi trả. 

Đối với trường hợp (3), để được giảm chi trả DVMTR, các cơ sở sản xuất công 

nghiệp phải nêu rõ các rủi ro, số ngày ngừng sản xuất tạm thời (có xác nhận của cơ 

quan có thẩm quyền), và có đơn xin giảm chi trả DVMTR. 

4.3.5. Một số kiến nghị nhằm tăng cường hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR trong 

sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng. 

a. Tăng cường công tác truyền thông 

Để chính sách chi trả DVMTR đối với hoạt động sản xuất công nghiệp có sử 

dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng thực sự đi vào cuộc sống với sự đồng thuận cao từ 

các bên liên quan, công tác truyền thông cần được đẩy mạnh. Đặc biệt là đối với các đối 

tượng phải chi trả đã được quy định trong Nghị định 99/2010/NĐ-CP. Kết quả khảo sát 

các cơ sở công nghiệp ở tỉnh Lào Cai cho thấy hầu hết các cơ sở này hiểu được tầm 

quan trọng của rừng đối với hoạt động sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên không phải tất 

cả các cơ sở đều hiểu rõ bản chất của chi trả DVMTR. Đa số vẫn còn nhầm lẫn giữa chi 

trả DVMTR và thuế tài nguyên nước. Vì vậy, các nội dung mà công tác tuyên truyền 

cần chú trọng bao gồm (i) bản chất của chi trả dịch vụ môi trường đối với hoạt động sản 

xuất công nghiệp có sử dụng nước trực tiếp từ rừng; (ii) cơ sở khoa học về mối liên hệ 

giữa dịch vụ môi trường do rừng cung cấp và hoạt động sản xuất, kinh doanh có sử 

dụng dịch vụ môi trường do rừng cung cấp như là một đầu vào; (iii) sự khác nhau giữa 

tiền chi trả DVMTR và thuế tài nguyên nước; (iv) cơ sở phân tích chi phí – lợi ích của 

việc tham gia thực hiện chính sách chi trả DVMTR. 

b. Tăng cường hoạt động quản lý nguồn nước 

Một số cơ sở công nghiệp (chẳng hạn nhà máy tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai) 

phàn nàn về việc các nhà máy thủy điện được xây dựng ở phía đầu nguồn, gây ảnh 

hưởng đến số lượng và chất lượng nguồn nước cho sản xuất của các cơ sở công nghiệp 

ở phía hạ lưu. Mùa mưa các nhà máy sản xuất công nghiệp ở phía hạ lưu có thể phải 

dừng sản xuất trong những ngày thủy điện xả lũ. Tuy nhiên, trong mùa khô các nhà máy 

sản xuất công nghiệp ở phía hạ lưu có thể bị thiếu nước cho sản xuất do việc sử dụng 

nước của nhà máy thủy điện. Điều này gây gián đoạn cho việc sản xuất của các đơn vị 

sản xuất công nghiệp ở phía hạ lưu và vì vậy ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty. Vì 

vậy cần có cơ chế đảm bảo việc khai thác và sử dụng hài hòa giữa các cơ sở sản xuất 

thông qua việc đảm bảo chất lượng và số lượng nguồn nước cho các cơ sở sản xuất 

công nghiệp, những đối tượng trực tiếp chi trả DVMTR. 
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c. Áp dụng chính sách chi trả DVMRT theo lộ trình 

Thực tế, việc thu tiền chi trả DVMTR đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp là 

chưa có tiền lệ ở Việt Nam. Để chính sách này có thể triển khai hiệu quả, cần thực hiện 

theo một lộ trình rõ ràng. Về thời gian, do cần thời gian cho việc thực hiện truyền thông 

và kiện toàn quản lý nguồn nước, chính sách này có thể được triển khai từ năm 2017. 

Song song với đó, công tác truyền thông và quản lý sự thay đổi của nguồn nước vẫn 

luôn cần được tiến hành. 

Về mức chi trả, nên áp dụng bắt đầu từ mức thấp sau đó tăng dần lên theo thời 

gian. Lộ trình đề xuất của nghiên cứu là năm 2017 tạm thời áp dụng mức chi trả 35 

đồng/1m3 nước khai thác cho sản xuất công nghiệp, tổng thu dự tính tương ứng là từ 

303 triệu tới 855 triệu/năm. Sau đó, khi mức chi trả của nước sạch được điều chỉnh tăng 

lên, mức chi trả của nước công nghiệp có thể tăng theo tỉ lệ bằng 88,5% mức tăng tiền 

chi trả DVMTR của nước sạch. 

d. Sử dụng minh bạch và hiệu quả nguồn thu 

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của các cơ sở sản xuất công nghiệp tại tỉnh Lào Cai 

cho thấy mong muốn của họ là khoản thu được sử dụng một cách minh bạch, và đảm 

bảo sự tham gia của đại diện của các cơ sở sản xuất công nghiệp trong các hoạt động 

lập kế hoạch cũng như giám sát kế hoạch bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, ý kiến của các cơ 

sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh Lào Cai cho 

rằng, số tiền chi trả DVMTR phải được chi trả cho đúng các hộ dân có diện tích rừng 

nằm trên lưu vực để việc bảo vệ rừng có hiệu quả. Phải có cơ chế gắn trách nhiệm của 

người được nhận tiền chi trả DVMTR đối với hoạt động bảo vệ rừng, có cam kết bảo 

đảm về cung cấp nguồn nước đủ số lượng và chất lượng. 

Kết quả phỏng vấn các đối tượng đã được nhận tiền chi trả DVMTR từ thủy điện 

và nước sạch tại tỉnh Lào Cai cho thấy, mô hình quản lý và sử dụng tiền chi trả 

DVMTR thông qua thôn bản là mô hình đạt được hiệu quả cao. Họ vừa là người đại 

diện cho cộng đồng nhận và phân phối tiền chi trả DVMTR cho các cá nhân, hộ gia 

đình trong thôn vừa là người đứng ra tổ chức các tổ, đội tuần tra bảo vệ rừng và đóng 

vai trò là người giám sát công tác bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, các hương ước được xây 

dựng bởi thôn bản cũng có vai trò quan trọng như những cam kết bảo vệ rừng và buộc 

các cá nhân, hộ gia đình phải tuân theo. Vì vậy đối với việc sử dụng tiền thu được từ chi 

trả DVMTR của hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước từ rừng tại 

tỉnh Lào Cai nên tiếp tục được quản lý và sử dụng thông qua thôn bản. 

5. Kết luận 

Lào Cai là một tỉnh thuộc biên giới miền núi phía Bắc có nguồn tài nguyên 

khoáng sản rất đa dạng. Đây là cơ sở cho phát triển công nghiệp của tỉnh. Theo quy 
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hoạch công nghiệp tỉnh Lào Cai, định hướng phát triển sản xuất công nghiệp trong 

tương lai sẽ kéo theo nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng, đặc biệt là nguồn nước 

mặt. Vì vậy việc bảo vệ và phát triển rừng để cung cấp nguồn nước đủ về số lượng và 

đảm bảo về chất lượng là yêu cầu yêu cầu cần thiết được quan tâm. 

Triển khai chính sách chi trả DVMTR trong hoạt động sản xuất công nghiệp có 

sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng ở Lào Cai là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn 

bởi các cơ sở khoa học, pháp lý và thực tiễn đều chứng minh rừng có vai trò vô cùng 

quan trọng trong việc duy trì và điều tiết số lượng và chất lượng nước cung cấp cho sản 

xuất công nghiệp. Nghiên cứu này đã ước lượng được giá trị điều tiết và duy trì nguồn 

nước của rừng đối với sản xuất công nghiệp tại Lào Cai là 637,19 đồng/1m3 nước khai 

thác. 

Việc triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong sản xuất công 

nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng tại Lào Cai nhận được sự đồng thuận 

cao khi 100% đại diện các cơ sở được phỏng vấn đồng ý và sẵn sàng chi trả cho việc 

bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái rừng đầu nguồn nhằm tăng cường và duy trì nguồn 

nước cho hoạt động sản xuất công nghiệp. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của đại diện các 

cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai, mức sẵn lòng chi trả của các cơ 

sở này cho việc bảo vệ rừng, nhằm duy trì giá trị điều tiết nước mà rừng đang cung cấp 

cho họ, đã được ước tính khoảng 30 đồng/1m3 nước khai thác được.   

Dựa trên cơ sở kết quả tính toán về giá trị mà rừng cung cấp cho sản xuất công 

nghiệp tại Lào Cai và mức sẵn lòng chi trả của các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử 

dụng nước trên địa bàn, nhóm tư vấn đã đưa ra các mức chi trả có thể thực hiện được. 

Từ việc phân tích ưu, nhược điểm của từng mức chi trả và cân nhắc các đặc điểm khi áp 

dụng chính sách mới tại địa phương, nghiên cứu đề xuất áp dụng mức chi trả theo lộ 

trình: ban đầu áp dụng mức chi trả 35 đồng/1m3 nước khai thác cho sản xuất công 

nghiệp, tổng thu dự tính tương ứng là từ 303 triệu tới 855 triệu/năm. Sau đó, khi mức 

chi trả của nước sạch được điều chỉnh tăng lên, mức chi trả của nước công nghiệp có 

thể tăng theo tỉ lệ bằng 88,5% mức tăng tiền chi trả DVMTR của nước sạch. Để việc áp 

dụng hiệu quả, đạt đồng thuận cao thì công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cần 

phải được chú trọng thực hiện trước.  

Về căn cứ thu tiền DVMTR, kết quả khảo sát đã chỉ ra hai căn cứ nhân được 

được sự đồng thuận cao của các cơ sở sản xuất công nghiệp. Căn cứ 1 là dựa trên lượng 

nước khai thác thực tế của các đơn vị sản xuất công nghiệp (do các đơn vị tự khai báo 

với ngành Thuế). Phương án này phản ánh được nguyên tắc công bằng trong việc chi 

trả, đó là khai thác bao nhiêu chi trả bấy nhiêu. Tuy nhiên, căn cứ này sẽ khó thu được 

số liệu chính xác nếu ý thức tuẩn thủ của các cơ sở sản xuất công nghiệp không cao. 
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Căn cứ 2 là dựa vào lượng nước đăng ký khai thác của các cơ sở sản xuất công nghiệp 

(do Sở TNMT tỉnh Lào Cai quản lý), có sử dụng Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ để 

điều chỉnh (do Sở Công thương tỉnh Lào Cai cung cấp). Căn cứ này có cơ sở pháp lý rõ 

ràng, dễ thực hiện, dễ quản lý. Với việc sử dụng hệ số Tỷ lệ huy động công suất trong 

kỳ để điều chỉnh, các cơ sở thực chất chỉ chi trả trên lượng nước thực tế khai thác của 

mình, như vậy dảm bảo nguyên tắc công bằng trong việc chi trả. Từ đó, nhóm tư vấn đề 

xuất sử dụng căn cứ 2 tại Lào Cai. Ngoài ra, để thuận lợi khi áp dụng chính sách, việc 

Sở Công Thương có trách nghiệm cung cấp Tỷ lệ huy động công suất trong kỳ của các 

cơ sở sản xuất công nghiệp nên được thể chế hóa trong các Quy định và các văn bản 

quy phạm pháp luật kèm theo. 

Về hình thức chi trả, hình thức chi trả gián tiếp thông qua Quỹ BVPTR Lào Cai 

được đề xuất đối với trường hợp chi trả DVMTR trong hoạt động sản xuất công nghiệp 

có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng. Hình thức chi trả này nhận được sự đồng 

thuận cao từ các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Trên thực tế, 

Quỹ BVPTR tỉnh Lào Cai đã được thành lập và đang thực hiện tốt việc chi trả DVMTR 

trong lĩnh vực thủy điện và sản xuất nước sạch. Về mục đích sử dụng tiền, theo điều 8 

của Nghị định 99 và ý kiến của đa số các cơ sở được khảo sát, tiền DVMTR nên được 

chi trả trực tiếp cho các chủ rừng, điều này nên được tuân thủ. 

Nhằm tăng cường hiệu quả thực thi chính sách chi trả DVMTR trong hoạt động 

sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước trực tiếp từ rừng tại tỉnh Lào Cai, nghiên 

cứu đã có một số kiến nghị về các nội dung: (i) tăng cường công tác truyền thông; (ii) 

tăng cường hoạt động quản lý nguồn nước; (iii) lộ trình áp dụng chính sách chi trả 

DVMTR đối với sản xuất công nghiệp tại Lào Cai và (iv) sử dụng minh bạch và hiệu 

quả nguồn thu. 
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Phụ lục 1: Phiếu khảo sát hoạt động sản xuất công nghiệp có sử dụng nước 

từ rừng tại Lào Cai  

PHIẾU KHẢO SÁT  

“Tăng cường thực thi cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với hoạt động 

sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ rừng” 

PHẦN DÀNH CHO CÁN BỘ KHẢO SÁT: Số thứ tự của Phiếu:..................................... 

Ngày điều tra:.............................….Địa điểm điều tra:……………………………………… 

Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã được Chính phủ ban hành trong Nghị 

định số 99/2010/NĐ-CP. Nhằm hỗ trợ việc thực thi chính sách chi trả DVMTR ở các địa 

phương, Phiếu điều tra này được thực hiện để thu thập ý kiến của các bên liên quan. Kết quả 

điều tra sẽ được sử dụng để lựa chọn phương án phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, từ 

đó đạt được sự đồng thuận trong việc thực thi chính sách chi trả DVMTR. 

A. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 

1. Họ và tên: ....................................................................................................................................  

2. Vị trí công tác: .............................................................................................................................  

B. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

3. Tên công ty: ................................................................................................................................  

4. Năm thành lập: ............................................................................................................................ 

5. Sản phẩm chính của công ty: ....................................................................................................... 

6. Sản lượng sản xuất trung bình mỗi năm: ..................................................................................... 

7. Sản lượng được tiêu thụ trong các năm gần đây (tăng lên/giảm đi/ổn định): ............................. 

8. Các rủi ro trong sản xuất đối với sản phẩm của công ty: ............................................................ 

 ......................................................................................................................................................... 

9. Doanh thu bình quân năm của công ty: ....................................................................................... 

C. VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NƯỚC TRONG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

10. Hiện tại công ty đang sử dụng bao nhiêu nước (m3/ngày đêm): ..............................................  

11. Làm thế nào để đo lường được lượng nước này (dựa vào định mức nước cần thiết cho sản 

xuất, hay dựa vào công suất máy bơm, bể chứa, hay đồng hồ đo nước)? ...............................  

  .................................................................................................................................................  

12. Các mục đích sử dụng và yêu cầu về chất lượng của nước tương ứng? 
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• Sinh hoạt:  hoàn toàn sạch có xử lý 1 phần Không qua xử lý

  

• Rửa nguyên liệu:  hoàn toàn sạch có xử lý 1 phần Không qua xử lý 

• Chế biến:  hoàn toàn sạch có xử lý 1 phần Không qua xử lý 

• Khác:   hoàn toàn sạch có xử lý 1 phần Không qua xử lý 

13. Công ty của ông/bà có sử dụng nước tuần hoàn hay không? ...................................................  

Tỉ lệ nước sử dụng tuần hoàn bằng: …………………………% tổng lượng nước sử dụng. 

14. Công ty đã có khi nào gặp tình trạng thiếu nước cho sản xuất chưa? ......................................  

Thời điểm có thể xảy ra tình trạng thiếu nước trong năm? .....................................................  

Những khi thiếu nước, công ty khắc phục như thế nào? .........................................................  

 .................................................................................................................................................  

15. Để đáp ứng lượng nước sử dụng, công ty lấy nước từ những nguồn nào? 

 Tự khai thác, từ nguồn khai thác (tên sông, suối):  ............................................................  

Với khối lượng (m3/ngày đêm): ..................................................................  

Phương thức đo lường (dựa vào công suất máy bơm, hay đồng hồ đo, hay lượng nước 

khai thác đã đăng ký): ........................................................................................................  

Chi phí đầu tư cho hệ thống khai thác:  ..............................................................................  

Chi phí khai thác (VNĐ/m3): .............................................................................................  

 Mua thêm của nhà máy nước sạch, với khối lượng: 

‒ Khối lượng nước thô: ……………………………...Đơn giá:………………. 

(VNĐ/m3) 

‒ Khối lượng nước đã qua xử lý: …………………….Đơn giá:.…………….. 

(VNĐ/m3) 

D. Ý KIẾN CỦA CƠ SỞ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

16.  Ông/bà/công ty có biết về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) của 

Chính phủ không? ..........................................................................................................................  

17. Nếu có, xin hãy nêu rõ, ông/bà/công ty đã biết được những nội dung gì liên quan đến lĩnh 

vực sản xuất công nghiệp của chính sách này? ..............................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

18. Ông/bà/công ty đã biết về chính sách này qua kênh thông tin nào? 

Tivi  Internet  Sách báo  Người thân/ bạn bè  

Kênh khác ………………………… 

19. Theo ông/bà, chính sách chi trả DVMTR quy định các công ty sản xuất công nghiệp phải 

chi trả để khuyến khích các chủ rừng bảo vệ rừng tốt hơn nhằm duy trì nguồn nước cho sinh 

hoạt và sản xuất có hợp lý hay không?           1 Có         0 Không 

Tại sao? ...........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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20. Khi Chính phủ triển khai chính sách chi trả DVMTR trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp 

có sử dụng nguồn nước từ rừng, theo ông/bà việc thiết lập mức thu nên căn cứ vào yếu tố nào 

sau đây để đảm bảo công bằng giữa các công ty sản xuất công nghiệp cùng sử dụng nguồn 

nước có nguồn gốc từ rừng: 

 Lợi nhuận của công ty 

 Doanh thu của công ty 

 Sản lượng sản phẩm của công ty 

 Lượng nước sử dụng thực tế của công ty 

 Lượng nước tự khai thác thực tế của công ty  

 Lượng nước tự khai thác, theo giấy phép đăng ký khai thác của công ty 

 Nhu cầu vốn cho bảo vệ và phát triển rừng trong lưu vực cung cấp nước cho Tỉnh 

 Ý kiến khác: …………………………………………………………………………… 

21. Theo các căn cứ trên, xin ông/bà vui lòng cho biết mức thu tối đa là bao nhiêu, thì công 

ty của ông/bà có thể chấp nhận, với nhận thức là số tiền này sẽ giúp bảo vệ rừng, từ đó duy trì 

nguồn nước cho hoạt động sản xuất của chính công ty mình? 

 Thu theo lượng nước tự khai thác của công ty, mức thu (đơn giá)…………….VNĐ/m3 

 Thu theo lượng nước trong giấy phép đăng ký khai thác của công ty, mức thu (đơn giá) 

là:………………………………………………………………………………VNĐ/m3 

 Phương án thu khác:…………………………………………………………………….. 

Mức thu:…………………………………………………………………………………. 

22. Nghị định 99 cho phép các cơ sở hạch toán tiền DVMTR vào giá thành sản phẩm. Nếu phải 

thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công ty của ông bà có dự định hạch toán 

khoản chi này vào giá thành sản phẩm không?           1 Có         0 Không 

NẾU CÓ, việc tăng giá thành sản phẩm có gây khó khăn gì cho công ty trong vấn đề cạnh 

tranh hay cung ứng sản phẩm không? ............................................................................................. 

NẾU KHÔNG, công ty sẽ lựa chọn giải pháp nào để vừa đảm bảo được hoạt động sản xuất, 

vừa thực hiện được trách nhiệm xã hội về bảo vệ và phát triển rừng? ............................................ 

 ......................................................................................................................................................... 

23. Khi thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công ty có yêu cầu gì đối với các 

cơ quan quản lý/triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng này hay không, xin nêu 

cụ thể? 

24. Theo ông/bà, tiền DVMTR thu được trong lĩnh vực công nghiệp nên được sử dụng như thế 

nào (Chi trả cho các chủ rừng, hoặc dành cho dự án trồng rừng)? ................................................. 

25. Ông/bà có ý kiến đóng góp gì thêm cho chính sách chi trả DVMTR được triển khai một 

cách thuận lợi trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp hay không? .................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 

 ......................................................................................................................................................... 
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XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ÔNG/BÀ! 
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Phụ lục 2: Chi phí khai thác nước và mua nước thay thế của các cơ sở sản xuất công nghiệp 

 

Chú ý: Chi phí đầu tư ban đầu của một số cơ sở bằng 0 do các cơ sở này được thừa hưởng cơ sở hạ tầng, nhà máy nước từ thời Liên Xô, hoặc các cơ sở cũ để 

lại.

Cơ sở 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Chi phí đầu tư ban đầu  

(triệu đồng) 
0 10000 10000 10000 80000 0 0 0 10000 10000 20000 

Chi phí thường xuyên 

(đồng/m3) 
5000 2000 3000 2000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 2000 

Tuổi thọ dự kiến của nhà 

máy nước (năm) 
50 25 25 25 25 20 20 20 25 25 25 

Chi phí khai thác nước 

(đồng/m3) 5000 2815,39 6652,97 2939,87 7316,39 6000 6000 6000 6000.2 7341.4 2006.69 

Chi phí mua nước thay thế 

theo mức giá năm 2014 

(đồng/m3) 

6800 7200 7500 7200 7500 7500 6800 6800 6800 7500 7500 

Chi phí mua nước thay thế 

theo mức giá mới (đồng/m3) 
7900 8300 8600 8300 8600 8600 8300 7900 7900 8600 8600 

Lượng nước khai thác thực tế 

2014 (m3/ngày đêm) 
7862,05 1344 300 1166,00 666.00 638,16 1227,65 3000 6000 817 327.5 

Tổng lượng nước sử dụng 

theo đăng ký (m3/ngày đêm) 
38908 2560 300 5000 2520 638,16 1227,65 10000 990 817 655 
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