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Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu rừng và đất ngập nước 

Nguyên thành viên xây dựng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

 

Trình bày tại Hội nghị “Phát triển dịch vụ môi trường rừng bền vững”  

 

 Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) được bắt đầu thí 

điểm từ năm 2008 theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ tại hai tỉnh Lâm Đồng và Sơn La.  

 Từ kết quả thí điểm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2010/NĐ-CP 

ngày 24/9/2010 về Chính sách chi trả DVMTR để thực hiện trên toàn quốc từ ngày 

01/01/2011. Mức chi trả được quy định là 20 đồng/KWh đối với dịch vụ về sản 

xuất và kinh doanh thủy điện; 40 đồng/m
3
 đối với dịch vụ về sản xuất và kinh 

doanh nước sạch; 1-2% doanh thu trong kỳ đối với kinh doanh dịch vụ du lịch có 

sử dụng DVMTR. 

 Theo số liệu chưa đầy đủ, có khoảng hơn 20 triệu người sống ở vùng rừng 

núi, trong đó hơn 70% là đồng bào dân tộc thiểu số, có cuộc sống phụ thuộc vào 

rừng từ nguồn thực phẩm, văn hóa, phong tục, tập quán, tín ngưỡng.  

 Đảng và Nhà nước chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ rừng, coi người 

dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số là nòng cốt bảo vệ rừng, nhưng thiếu cơ 

chế tài chính để thực hiện chủ trương này.  

 Chính sách chi trả DVMTR đã tạo ra cơ chế gắn kết giữa nghĩa vụ bảo vệ 

rừng với hưởng lợi từ tiền chi trả, giữa những người sử dụng DVMTR trong xã hội 

chi trả cho người bảo vệ rừng để cung ứng DVMTR cho họ. Nghĩa là mỗi hộ dân 

trong vùng rừng cung ứng DVMTR hiểu rõ vị trí, diện tích khu rừng họ phải bảo 

vệ và nguồn tiền DVMTR họ được nhận do ai chi trả.  

 Theo số liệu thống kê đến tháng 12/2015, có gần 600.000 hộ dân, hầu hết là 

đồng bào dân tộc thiểu số đã được nhận tiền chi trả DVMTR. Đến nay đã có hơn 5 

triệu hecta rừng được bảo vệ bằng nguồn tiền chi trả DVMTR, trong đó phần lớn 

là rừng tự nhiên, do các hộ đồng bào dân tộc thiểu số bảo vệ.  

 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ quy định 5 

loại DVMTR. Báo cáo này trình bày về chi trả đối với loại DVMTR về “Điều tiết 

và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội”.  

1.  Cơ sở khoa học xác định giá trị của rừng đối với DVMTR về sản xuất 

và kinh doanh nƣớc sạch 
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 Điều 7 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP quy định: “Các cơ sở sản xuất và cung 

ứng nước sạch phải chi trả tiền dịch vụ về điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản 

xuất nước sạch”.  

Rừng tự nhiên ở nước ta đã bị khai thác quá mức trong một thời gian dài 

nên giá trị trực tiếp của rừng về lâm sản (gỗ, than, củi,…) rất hạn chế. Nhưng rừng 

tự nhiên còn có giá trị gián tiếp rất quan trọng mà bị lãng quên, đó là bảo vệ đất, 

hạn chế xói mòn đất, bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối, điều tiết và duy trì 

nguồn nước cho đời sống và sản xuất. Do đó, bảo vệ rừng, nhất là rừng tự nhiên là 

nhiệm vụ vô cùng quan trọng đối với nước ta khi có 3/4 diện tích tự nhiên là đồi 

núi và hơn 2.300 con sông.  

Với quan niệm bảo vệ rừng là một dịch vụ giữa một bên cung ứng dịch vụ là 

những người bảo vệ rừng để rừng tạo ra DVMTR và một bên là những người sử 

dụng DVMTR phải chi trả tiền. Muốn thực hiện chi trả phải xác định mức chi trả. 

Muốn xác định mức chi trả phải dựa trên cơ sở khoa học về giá trị của rừng trong 

cung ứng DVMTR. Mức chi trả được trình để Chính phủ xem xét, quyết định.  

1.1.  Kết quả nghiên cứu của Tổ chức Winrock International 

 Năm 2007, các nhà khoa học và chuyên gia của Hoa Kỳ thuộc Tổ chức 

Winrock International đã phối hợp với các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam 

và các nhà khoa học Thái Lan thuộc Trường đại học Chiang Mai tiến hành nghiên 

cứu giá trị của rừng trong cung ứng DVMTR tại lưu vực sông Đa Nhim ở huyện 

Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng thuộc hệ thống sông Đồng Nai để phục vụ việc xây 

dựng dự thảo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ về thí điểm chính sách chi trả DVMTR.  

 Vùng nghiên cứu có diện tích 75.000 ha, nằm trên địa phận của huyện Lạc 

Dương, huyện Đơn Dương và thành phố Đà Lạt, trong đó diện tích đất có rừng là 

63.100 ha (chiếm 84%), gồm 64% là rừng thông, 11% là rừng gỗ lá rộng thường 

xanh, 7% là rừng hỗn giao và 2% là rừng trồng.   

 Về phương pháp nghiên cứu, nhóm các nhà khoa học và chuyên gia đã:  

- Sử dụng công nghệ viễn thám và tiến hành khảo sát thực địa về hiện trạng 

sử dụng đất để xác định các mô hình sử dụng đất khác nhau.  

- Phân tích các yếu tố thủy văn liên quan đến các mô hình sử dụng đất, đặc 

biệt yếu tố lưu lượng dòng chảy.  

- Xây dựng các kịch bản CÓ và KHÔNG CÓ rừng tác động đến dòng chảy, 

các mô hình sử dụng đất, xói lở bờ sông, bồi lắng lòng sông và hồ chứa.  

- Sử dụng mô hình SWAT (Soil and Water Assessment Tool) và kinh 

nghiệm của các nhà khoa học Thái Lan ở Trường đại học Chiang Mai về mô hình 

này cho vùng Đông Bắc Thái Lan để xác định các yếu tố về dòng chảy và đất, làm 

cơ sở xác định giá trị của rừng về điều tiết và duy trì nguồn nước.  

 Số liệu đầu vào của mô hình SWAT cho lưu vực Đa Nhim gồm: (i) Lượng 

mưa hằng ngày; (ii) Nhiệt độ bình quân năm cao nhất và thấp nhất ở các trạm khí 
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tượng Liên Khương và Đà Lạt trong 10 năm từ 1997-2006; (iii) Bản đồ địa hình 

của lưu vực Đa Nhim; (iv) Bản đồ đất; và (v) Ảnh vệ tinh để rà soát hiện trạng sử 

dụng đất trong lưu vực. 

Hai kịch bản được xác định để nghiên cứu là: (i) Giữ nguyên hiện trạng sử 

dụng đất; (ii) Chặt hết 45.000 ha rừng thông để chuyển sang mục đích sử dụng đất 

khác. Kết quả nghiên cứu cho thấy:  

a) Về lưu lượng dòng chảy trung bình năm:  

Lưu lượng dòng chảy trung bình năm (Q) là 32,63 m
3
/s trong trường hợp 

kịch bản (i) “giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất”, nhưng giảm đi chỉ còn 17,58 

m
3
/s trong trường hợp kịch bản (ii) “chặt hết 45.000 ha rừng thông”.  

b) Về lượng đất bị rửa trôi: 

Lượng đất bị rửa trôi là 58.000 tấn/năm trong trường hợp kịch bản (i) “giữ 

nguyên hiện trạng sử dụng đất”, nhưng sẽ tăng lên đến 257.000 tấn/năm trong 

trường hợp kịch bản (ii) “chặt hết 45.000 ha rừng thông”.  

Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học và chuyên gia Hoa Kỳ, Thái Lan 

và Việt Nam cho thấy: Tổng giá trị của rừng về điều tiết, duy trì nguồn nước, giảm 

bồi lắng lòng hồ là 69,07 USD/ha/năm. Trong đó, giá trị về điều tiết, duy trì nguồn 

nước là 14,64 USD/ha/năm và giá trị về giảm bồi lắng lòng hồ là 54,43 

USD/ha/năm cho lưu vực sông Đa Nhim, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.   

1.2.  Kết quả nghiên cứu của Tổng công ty cấp nƣớc Sài Gòn 

(SAWACO) 

 SAWACO đã nghiên cứu cơ chế xác định tiền chi trả DVMTR trong giá 

thành sản xuất và phân phối nước sạch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

(TP.HCM). Theo đó xác định tiền chi trả DVMTR là tiền của người sử dụng nước 

sạch trả cho người bảo vệ rừng nên đã tính toán, cơ cấu tiền chi trả DVMTR vào 

giá thành toàn bộ sản phẩm nước sạch.  

 Mức chi trả được tính bằng khoảng 1% của giá thành toàn bộ sản phẩm 

nước sạch, bao gồm giá thành và lợi nhuận định mức 3% trên giá thành của 

SAWACO tại thời điểm năm 2008, tương đương 40 đồng/m
3
 nước sạch.  

 SAWACO đã trình Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân TP.HCM 

phương án xác định tiền chi trả DVMTR và đã được phê duyệt.  

 Vì giá nước sạch sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt và thu nhập của hàng triệu hộ 

dân TP.HCM, là một trong những khu vực có giá thành nước sạch cao nhất trên cả 

nước, nên SAWACO đã tiến hành khảo sát về xã hội học và nhận thấy:  

- Nếu tính một hộ gia đình có 4 người, sử dụng nước trong định mức 4 

m
3
/người/tháng (tương đương 130 lít nước/người/ngày) thì khoản tiền hộ gia đình 

phải chi trả là 84.800 đồng/hộ/tháng (5.300 đồng/m
3
  x  16 m

3
).  
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- Số tiền này chỉ chiếm 0,6% tổng thu nhập của một hộ gia đình theo mức 

thu nhập bình quân đầu người toàn TP.HCM là 3.399.200 đồng/người/tháng (Niên 

giám Thống kê năm 2012).  

Năm 2013, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phối hợp với Cục Thống 

kê của thành phố tiến hành khảo sát chỉ số hài lòng 8 nhóm dịch vụ công, trong đó 

có dịch vụ về nước sạch. Kết quả cho thấy khoảng 67,3% hộ gia đình được khảo 

sát cho rằng giá nước sạch là vừa phải, phù hợp;  khoảng 21% cho rằng giá nước 

sạch cao nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình.  

Như vậy, tiền chi trả DVMTR đã được SAWACO tính vào giá tiền nước 

sạch từ năm 2009, hơn 8 triệu người dân TP.HCM đang chi trả tiền DVMTR trong 

hóa đơn tiền nước hàng tháng, trong đó đại bộ phận cho rằng giá nước hợp lý.  

Trong 7 năm qua, SAWACO vẫn đều đặn nộp tiền ủy thác chi trả DVMTR 

cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam để Quỹ này chi trả cho Quỹ Bảo vệ 

và phát triển rừng các tỉnh trong lưu vực sông Đồng Nai, từ đó chi trả cho các hộ 

dân bảo vệ rừng.  

1.3.  Sự phê duyệt của Chính phủ về mức chi trả 

 Sau khi tổng kết, đánh giá 2 năm thực hiện thí điểm chính sách chi trả 

DVMTR theo Quyết định số 380/QĐ-TTg ngày 10/4/2008 của Thủ tướng Chính 

phủ, năm 2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được Thủ tướng Chính 

phủ giao chủ trì soạn thảo Nghị định về chính sách chi trả DVMTR để thực hiện 

trên toàn quốc.  

 Sau nhiều lần tổ chức hội thảo tham vấn với các tổ chức khoa học, các nhà 

khoa học trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp sản xuất và cung cấp nước sạch, 

các cơ quan quản lý về nội dung dự thảo Nghị định nói chung và mức chi trả tiền 

DVMTR đối với sản xuất và kinh doanh nước sạch nói riêng, Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã chấp thuận mức chi trả là 40 đồng/m
3
 nước.  

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trình Chính phủ bản dự thảo 

Nghị định về chính sách chi trả DVMTR, trong đó có mức chi trả 40 đồng/m
3
 đối 

với sản xuất và kinh doanh nước sạch.   

 Chính phủ đã phê duyệt bản Nghị định này, gọi là Nghị định số 

99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010, trong đó quy định: “Mức chi trả tiền DVMTR áp 

dụng đối với các cơ sở sản xuất và cung cấp nước sạch là 40 đồng/m
3
 nước thương 

phẩm. Sản lượng nước để tính tiền chi trả DVMTR là sản lượng nước của các cơ 

sở sản xuất và cung cấp nước sạch bán cho người tiêu dùng”.   

2.  Cơ sở xác định cơ chế tài chính trong chi trả DVMTR đối với sản 

xuất và kinh doanh nƣớc sạch 

2.1. Giá trị sử dụng của môi trƣờng rừng 

 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP quy định giá trị sử dụng của môi trường 

rừng. Theo đó, môi trường rừng có các giá trị sử dụng đối với nhu cầu của xã hội 

và con người, gồm: bảo vệ đất, điều tiết nguồn nước, phòng hộ đầu nguồn, phòng 
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hộ ven biển, phòng chống thiên tai, đa dạng sinh học, hấp thụ là lưu giữ các bon, 

du lịch, nơi cư trú và sinh sản của các loài sinh vật, gỗ và lâm sản khác (Điều 3).  

 Có nhiều tài liệu khoa học, giảng dạy nói về lợi ích, tác dụng của rừng, 

nhưng việc quy định giá trị sử dụng của môi trường rừng trong một văn bản quy 

phạm pháp luật sẽ tạo nền tảng pháp lý quan trọng để lượng giá giá trị sử dụng của 

môi trường rừng, làm căn cứ cho việc chi trả DVMTR.  

 Chính phủ cũng quy định nguyên tắc: “Tổ chức, cá nhân được hưởng lợi từ 

DVMTR phải chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng của các khu rừng tạo ra dịch 

vụ đã cung ứng” (Điều 5 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP).  

 Nguyên tắc này được quy định dựa trên đạo lý của dân tộc Việt Nam là 

“uống nước nhớ nguồn”.  

2.2.  Cơ chế tài chính trong chi trả DVMTR đối với sản xuất và kinh 

doanh nƣớc sạch 

 Do phần lớn diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn nước cho các cơ sở sản 

xuất và kinh doanh nước sạch nằm trên địa bàn nhiều tỉnh nên tiền chi trả DVMTR 

đối với loại DVMTR về sản xuất và kinh doanh nước sạch thực hiện theo hình 

thức chi trả gián tiếp, thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.  

Một trong những nguyên tắc quan trọng của chính sách chi trả DVMTR 

được quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP là: “Tiền chi trả DVMTR là một 

yếu tố trong giá thành sản phẩm có sử dụng DVMTR và không thay thế thuế tài 

nguyên hoặc các khoản phải nộp khác theo quy định của pháp luật” (Điều 5).  

Có nghĩa là các doanh nghiệp được hạch toán tiền DVMTR vào giá thành 

sản phẩm và người tiêu dùng sản phẩm của họ mới là người chi trả tiền DVMTR. 

Hay nói khác đi, tiền chi trả DVMTR là tiền của người sử dụng sản phẩm của 

doanh nghiệp có sử dụng DVMTR trả tiền cho người bảo vệ rừng để cung ứng 

DVMTR cho việc sản xuất ra sản phẩm của doanh nghiệp. Như vậy, tiền chi trả 

DVMTR không phải là tiền ngân sách nhà nước.   

Như trường hợp của SAWACO, Công ty này đã tính tiền DVMTR vào giá 

thành sản phẩm của họ rồi chuyển vào tài khoản của Quỹ Bảo vệ và phát triển 

rừng Việt Nam. Sau đó Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam chuyển ủy thác 

nguồn tiền chi trả này cho các Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của các tỉnh trong 

lưu vực sông Đồng Nai để Quỹ của tỉnh tiếp tục chi trả ủy thác tiền DVMTR của 

SAWACO cho chủ rừng của các khu rừng đã cung ứng DVMTR cho SAWACO 

và những người tiêu thụ nước sạch. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở TP.HCM 

là người chi trả tiền cho loại DVMTR này mà họ sử dụng.  

 Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng là một tổ chức tài chính nhà nước, được 

thành lập theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của 

Chính phủ. Quỹ thực hiện chức năng chi trả ủy thác trong trường hợp chi trả 

DVMTR.  
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Hình thức chi trả DVMTR thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, theo 

quy định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP là chi trả gián tiếp. Trong trường hợp 

SAWACO, những người sử dụng DVMTR ở TP.HCM không thể trực tiếp chi trả 

tiền cho những người bảo vệ rừng ở đầu nguồn sông Đồng Nai nên SAWACO đã 

thay mặt họ ủy thác cho Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng chi trả hộ.  

Trong 7 năm qua, gồm 2 năm thực hiện thí điểm theo Quyết định số 

380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 5 năm thực hiện chính thức chính sách 

chi trả DVMTR theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ, một cơ chế tài 

chính mới của ngành Lâm nghiệp về bảo vệ rừng giữa một bên là những người sử 

dụng sản phẩm nước sạch với một bên là những người bảo vệ rừng để cung ứng 

DVMTR đã được thiết lập và vận hành một cách bền vững trên nền tảng pháp lý 

của một chính sách mang đầy tính khoa học và nhân văn của Nhà nước ta.  

Ở đầu nguồn của sông Đồng Nai, các hộ đồng bào dân tộc K’Ho được tỉnh 

Lâm Đồng khoán bình quân 20 ha rừng để bảo vệ. Tiền chi trả DVMTR bình quân 

họ nhận được là 450.000 đồng/ha/năm, bao gồm cả nguồn tiền của thủy điện và 

nước sạch. Số tiền nhận được cả năm là 9 triệu đồng/năm. Tính ra bình quân 

750.000 đồng/hộ/tháng. Nếu bình quân mỗi hộ có 5 khẩu thì số tiền DVMTR sẽ là 

150.000 đồng/người/tháng.  

Số tiền này tuy còn rất thấp so với nhu cầu cuộc sống tối thiểu của đồng bào 

nhưng đã mang lại cho họ một nguồn thu nhập ổn định, giúp trang trải một số chi 

tiêu thiết yếu trong gia đình hoặc làm vốn sản xuất. Quan trọng hơn, đồng bào biết 

được khu rừng mình có nghĩa vụ bảo vệ ở đâu, cho ai và nhận thức được quyền lợi 

được hưởng bắt nguồn từ nghĩa vụ bảo vệ rừng.  

Một cán bộ hưu trí ở TP.HCM có lương hưu ở mức trung bình 4 triệu 

đồng/tháng. Nếu sử dụng 4 m
3
 nước sạch/tháng theo định mức. Số tiền nước phải 

trả là: 5.300 đồng/m
3
  x  4 m

3
  = 21.200 đồng. Chỉ chiếm 0,53% lương hưu. Việc 

chi trả tiền DVMTR trong trường hợp này cũng không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt 

của người hưu trí.  

Đó là cơ chế tài chính và bản chất của chính sách chi trả DVMTR.  

3. Quá trình thực hiện chi trả loại DVMTR này từ giai đoạn thí điểm 

đến Nghị định 99/2010/NĐ-CP 

 a) Về mức chi trả:  

Diễn biến mức chi trả tiền DVMTR đối với sản xuất và kinh doanh nước 

sạch qua các năm như sau: 

- 40 đồng/m
3
 nước sạch thương phẩm trong giai đoạn thí điểm (2008-2010); 

- 40 đồng/m
3
 nước sạch thương phẩm từ 01/01/2011 đến 31/12/2016 (theo 

Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ); 

- 52 đồng/m
3
 nước sạch thương phẩm từ 01/01/2017 (theo Nghị định số 

147/2016/NĐ-CP của Chính phủ). 
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b) Về số tiền đã thu được đối với loại DVMTR này (theo số liệu của Quỹ 

Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam - VNFF):  

 - Năm 2012: tiền thu được của các cơ sở sản xuất và kinh doanh nước sạch 

chỉ có 10.338.036 đồng; 

 - Năm 2014: số tiền chi trả đã tăng lên đến 33.150.404.000 đồng. 

 - Từ năm 2017 số tiền này sẽ tăng lên nhiều do mức chi trả đã được Chính 

phủ điều chỉnh từ 40 đồng/m
3
 lên 52 đồng/m

3
.  

 c) Năm 2011 chỉ có 4 tỉnh có nguồn thu tiền chi trả DVMTR từ các cơ sở 

sản xuất và kinh doanh nước sạch. Đến thời điểm này đã là 39 tỉnh.  

Kết luận 

 1. Mức chi trả tiền DVMTR đối với sản xuất và kinh doanh nước sạch đã 

được xác định dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học về lượng giá giá trị của rừng 

đối với việc bảo vệ đất, điều tiết và duy trì nguồn nước, khảo sát về xã hội học để 

đánh giá tác động do các cơ quan khoa học quốc tế và trong nước, doanh nghiệp 

sản xuất kinh doanh nước sạch tiến hành.  

 2. Trong 5 năm qua, hàng triệu hộ dân, tổ chức, cá nhân đã chi trả tiền cho 

việc sử dụng DVMTR về nước sạch cho sản xuất và sinh hoạt và hàng trăm hộ dân 

ở vùng đầu nguồn lưu vực sông đã được nhận tiền chi trả DVMTR để bảo vệ rừng, 

cung ứng DVMTR cho sản xuất và kinh doanh nước sạch. 

 3. Một cơ chế tài chính về chi trả dịch vụ giữa những người sử dụng và 

người cung ứng DVMTR đã được thiết lập và vận hành một cách hiệu quả và bền 

vững, được nhân dân chấp nhận, đồng tình và đánh giá cao./.   

 

 

 

 

 


