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TÓM TẮT ĐỀ ÁN
Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch
vụ môi trường rừng (DVMTR) được đề xuất thực
hiện trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong 5 năm, từ
2021 – 2025. Trên cơ sở thực trạng các tồn tại trong
công tác bảo vệ và phát triển rừng tại Lâm Đồng,
với nguyên nhân gốc rễ là người dân thiếu kiến
thức về bảo vệ môi trường rừng và chính sách chi
trả DVMTR, việc bảo vệ rừng của các hộ nhận khoán
chưa đầy đủ, và tiến độ chi trả DVMTR cho người
dân còn chậm - Đề án truyền thông nhằm thực hiện
chính sách chi trả DVMTR được xây dựng với 3 mục
tiêu nhằm giải quyết 3 nguyên nhân.
Đề án truyền thông nhằm góp phần nâng cao hiệu
quả công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng, thông
qua việc truyền thông nâng cao nhận thức và thúc
đẩy các điều kiện hỗ trợ cho người dân và các bên
liên quan tại tỉnh Lâm Đồng, góp phần nâng cao
chất lượng bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh. Đề án
sẽ can thiệp vào 3 lĩnh vực:
a. Truyền thông nâng cao nhận thức của người
dân về chi trả DVMTR và bảo vệ và phát triển
rừng, phổ biến về chi trả DVMTR đến các bên
liên quan và chính quyền các cấp;
b. Thúc đẩy sự phối hợp giữa các bên liên quan
trong hoạt động chi trả DVMTR nhằm bảo vệ và
phát triển rừng;
c. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ giúp thay đổi
và duy trì hành vi bảo vệ và phát triển rừng (trong
đó có thực hiện chi trả DVMTR làm động lực cho
sự thay đổi).

CÁC MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
GỒM:
1. Đến năm 2025, người dân sống ở khu vực
rừng và gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức căn
bản về chi trả dịch vụ môi trường rừng và bảo vệ
môi trường rừng;
2. Đến năm 2024, các hộ nhận khoán rừng có
thái độ và hành động tích cực bảo vệ rừng và chi
trả DVMTR;
3. Đến cuối năm 2023, các hộ gia đình nhận
khoán rừng có kiến thức về lợi ích và cách thức
thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả
DVMTR sẵn sàng áp dụng thanh toán không dùng
tiền mặt.

Đề án nhắm đến các nhóm đối tượng đích để truyền
thông gồm: Người dân trong cộng đồng sống gần
rừng, chủ rừng là hộ gia đình, tổ trưởng quản lý
rừng, cán bộ Ban quản lý rừng (chủ rừng là tổ chức).
Ngoài ra, đề án nhắm đến học sinh bậc học tiểu học
và trung học cơ sở (THCS), là đối tượng thứ cấp để
truyền thông và là một kênh để truyền thông đến
cha mẹ học sinh là các hộ dân sống gần rừng và
nhận khoán rừng.

ĐỀ ÁN TRUYỀN THÔNG
BẰNG CÁC KÊNH:
• Truyền thông trực tiếp với các nhóm lớn, nhóm
nhỏ, và cá nhân. Kênh truyền thông này được
thực hiện bằng các phương pháp truyền thông
áp dụng cấu trúc buổi truyền thông hiệu quả;
• Truyền thông đại chúng qua các phóng sự,
bản tin được phát trên đài phát thanh/loa phóng
thanh và các chương trình truyền hình;
• Mạng xã hội là một kênh truyền thông giúp lan
tỏa nhanh tin tức và các thông điệp kênh này cũng
hỗ trợ quảng bá các phóng sự bằng hình ảnh/video được đặt trên dịch vụ của Google.
Để thực hiện đề án, đội ngũ cán bộ Tổ truyền thông
của Quỹ BVPTR của tỉnh sẽ được nâng cao năng
lực để trực tiếp triển khai các hoạt động của đề án.
Các cán bộ của Quỹ BVPTR sẽ được đào tạo về các
phương pháp và kỹ năng truyền thông hiệu quả,
cách thức xây dựng các tài liệu truyền thông và sẽ
được hỗ trợ trong giai đoạn ban đầu thiết kế và thực
hiện các hoạt động truyền thông tại cộng đồng.
Đây là quá trình đội ngũ cán bộ Tổ truyền thông
nâng cao năng lực để có thể tự thiết kế và thực hiện
các hoạt động truyền thông về sau này.

Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
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CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

1.1 Bối cảnh chung
Chi trả dịch vụ môi trường rừng là chính sách quy
định về cơ chế đảm bảo lợi ích cho người cung cấp
dịch vụ môi trường, thông qua việc nhận được bồi
hoàn cho chi phí của việc cung cấp những dịch vụ
này. Trong những năm qua, chi trả DVMTR đã và
đang từng bước tác động tích cực vào hệ thống
quản trị rừng ở các địa phương theo hướng xã hội
hóa tăng cường sự tham gia của nhiều bên liên
quan theo cơ chế đảm bảo chi trả dựa vào kết quả
bảo vệ rừng của địa phương đó.
Lâm Đồng là một trong hai tỉnh (cùng với tỉnh Sơn
La) được thực hiện thí điểm chi trả DVMTR sớm
nhất cả nước. Sau khi Nghị định 99/2010 của Chính
phủ về chính sách chi trả DVMTR được ban hành và
chính thức được áp dụng trên toàn quốc từ tháng
1 năm 2011 đến nay, Lâm Đồng đã thực hiện việc
chi trả tiền DVMTR cho các đối tượng chủ rừng bao
gồm các tổ chức Nhà nước, doanh nghiệp, hộ gia
đình, các cá nhân, các cộng đồng dân cư thôn bản...
góp phần quản lý bảo vệ diện tích rừng trên địa bàn
tỉnh ổn định và phát triển.
Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh thuộc vùng Tây
Nguyên, tổng diện tích đất có rừng của Lâm Đồng
là 536.680 ha, trong đó chủ yếu là rừng tự nhiên
chiếm 453.929 ha và 82.751 ha rừng trồng với độ
che phủ lên đến 54%1 . Trong năm 2019, tổng diện
tích rừng được chi trả tiền DVMTR của Lâm Đồng là
383.953,4 ha đạt đến 71,5% diện tích rừng hiện có.
Công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Lâm
Đồng đã đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ và phát
triển rừng của tỉnh.

1.2 Vấn đề
Bên cạnh thành tựu về tỉ lệ diện tích rừng đã được xác
định chi trả DVMTR để bảo vệ và phát triển, công tác
bảo vệ và phát triển rừng tại Lâm Đồng được đánh giá
là chưa đạt hiệu quả như mong đợi.
Tình trạng chưa hiệu quả nói trên do các nguyên nhân
liên quan đến: 1) Sự hiểu biết của người dân về các
chính sách chi trả DVMTR; 2) Thái độ đối với việc bảo vệ
1
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rừng của hộ nhận khoán rừng; và 3) Tiến độ chi trả tiền
DVMTR cho người dân.
Thứ nhất, người dân thiếu kiến thức về bảo vệ môi
trường rừng và chính sách chi trả DVMTR người dân
hiểu biết không đầy đủ và thậm chí một số còn hiểu
sai về các chính sách chi trả DVMTR. Thực tế ở nhiều
thôn, người dân nhận được tiền chi trả DVMTR
nhưng hiểu rằng đó là “tiền nhà nước hỗ trợ”, “tiền
xóa đói giảm nghèo”, “tiền của Chi cục Kiểm lâm”,
hay “tiền tài trợ của nước ngoài”, vv…
Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng thiếu kiến thức
về môi trường và DVMTR một phần là do công tác
truyền thông về chi trả DVMTR chưa đi sâu vào lĩnh
vực này và các cán bộ trong tổ truyền thông của
Quỹ BVPTR chưa có nhiều kỹ năng về phương pháp
để có thể thiết kế và thực hiện được các hoạt động
truyền thông hiệu quả tại cộng đồng. Đồng thời,
sự phối hợp giữa các bên liên quan trong các hoạt
động truyền thông không hiệu quả do các bên chưa
thống nhất được cơ chế phối hợp trong những hoạt
động này; cùng với việc chính quyền, chủ rừng, các
ban ngành chưa thực sự quan tâm đến công tác chi
trả DVMTR. Thiếu kỹ năng và phương pháp, thiếu sự
phối hợp khi tổ chức các hoạt động truyền thông.
Thứ hai, một số hộ nhận khoán rừng còn chưa tích
cực trong công tác bảo vệ rừng và chi trả DVMTR.
Các hộ nhận khoán thực hiện tuần tra bảo vệ rừng
nhưng mang tính đối phó. Với cách hiểu không đầy
đủ và hiểu sai về chi trả DVMTR, họ có thể vô tình
thành người tuyên truyền sai về chính sách chi trả
DVMTR khi tương tác trao đổi trong cộng đồng hậu
quả xa hơn là họ vẫn tiếp tục phá rừng hay tiếp tay
cho việc phá rừng. Tình trạng này xảy ra ở những tổ
quản lý rừng mà tổ trưởng thiếu minh bạch trong
việc thu – chi quỹ của tổ: các hộ nhận khoán rừng
trong tổ được đề nghị nộp các quỹ của tổ nhưng
các khoản chi không được thông báo công khai cho
thành viên của tổ. Sự thiếu minh bạch có cơ hội tồn
tại khi mà các hộ nhận khoán thiếu thông tin về cơ
chế chi trả DVMTR, và thiếu sự tham gia trong cơ
chế của tổ quản lý rừng và đây là nguyên nhân gốc
rễ của thái độ và hành động tiêu cực của một số hộ
nhận khoán.

Quyết định số QĐ 911/QĐ-BNN-TCLN của Bộ NN&PTNT, năm 2019
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Thứ ba, việc chi trả tiền DVMTR cho người dân còn
chậm. Nguyên nhân đầu tiên của tình trạng này là
việc phê duyệt thu-chi DVMTR hàng năm bị chậm
trễ: việc phê duyệt thu-chi hàng năm thường được
thực hiện vào quý II trong khi đáng lẽ phải được thực
hiện vào quý I hàng năm. Khó khăn trong khâu lập
kế hoạch chi trả DVMTR do bản đồ chi trả DVMTR
chưa hoàn thiện (dữ liệu bản đồ của Quỹ BVPTR và
cơ quan kiểm lâm không thống nhất, cũng như do
dữ liệu bản đồ của bên kiểm lâm thiếu và không
cập nhật), quy trình phê duyệt ngân sách chậm, các
đơn vị sử dụng DVMTR chậm nộp hồ sơ, cũng như
đơn vị chủ rừng gửi hồ sơ muộn – là các nguyên
nhân làm cho việc phê duyệt ngân sách DVMTR
hàng năm bị chậm trễ.

1.4 Các điều kiện để đạt được kết
quả mong đợi

Nguyên nhân thứ hai của việc chi trả tiền chậm trễ,
là việc thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có
chi trả điện tử còn gặp khó khăn. Phần lớn các hộ
dân nhận tiền DVMTR chưa từng được tiếp cận với
thanh toán điện tử, khi áp dụng hình thức chi trả mới
gặp khó khăn khi thao tác nhận tiền qua tài khoản
ngân hàng hay tài khoản ViettelPay. Do thông tin
không đầy đủ, người dân thay đổi số điện thoại liên
quan đến số tài khoản VietelPay dẫn đến trục trặc
khi thanh toán. Thêm vào đó, do thói quen sử dụng
tiền mặt đã ăn sâu nên các hộ không mặn mà với
các hình thức nhận tiền chi trả DVMTR mới này. Một
số các hộ có diện tích rừng được giao quản lý bảo
vệ nhỏ, số tiền nhận được hàng năm ít nên chi trả
điện tử không thu hút được các hộ này tham gia. Với
các hộ dân tộc thiểu số, nhiều hộ dân không biết
chữ nên gặp khó khăn trong hướng dẫn sử dụng
tài khoản ViettelPay cũng như mở tài khoản ngân
hàng. Thêm vào đó, việc tuyên truyền để mở tài
khoản cho các chủ rừng có nhiều vướng mắc như:
nhiều chủ rừng ở rải rác không tập trung, địa bàn đi
lại khó khăn, mặt khác một số chủ rừng có học vấn
thấp, là người cao tuổi nên việc tiếp cận để tuyên
truyền mở tài khoản còn hạn chế.

Điều kiện thứ nhất Người dân có kiến thức về chi trả
dịch vụ môi trường rừng và bảo vệ môi trường rừng
khi công tác truyền thông chi trả DVMTR và bảo vệ
môi trường rừng được thực hiện hiệu quả. Công tác
truyền thông sẽ được thực hiện hiệu quả nếu đội
ngũ cán bộ truyền thông của Quỹ BVPTR được trang
bị đầy đủ kỹ năng và phương pháp truyền thông;
đồng thời các bên liên quan thống nhất được cơ
chế phối hợp và thực hiện phối hợp hiệu quả khi
tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng.
Hoạt động truyền thông cho cộng đồng và các bên
liên quan sẽ giúp các hộ nhận khoán và người dân
trong cộng đồng có đầy đủ thông tin, đồng thời
giúp các bên liên quan (chính quyền, chủ rừng, các
ban ngành) chú trọng hơn đến chi trả DVMTR. Hiện
nay, tổ truyền thông của Quỹ BVPTR đã được thành
lập với đội ngũ cán bộ đã bước đầu được trang bị
kiến thức cơ bản về truyền thông và đã thực hiện các
cuộc truyền thông đến cộng đồng sống gần rừng.
Nếu được trang bị các phương pháp và kỹ năng để
truyền thông một cách bài bản, tổ truyền thông có
thể phát huy vai trò của mình trong việc đến cộng
đồng nhận khoán rừng và sống gần rừng.

1.3 Kết quả mong đợi sau 5 năm
Với thực trạng công tác chi trả DVMTR và công tác
bảo vệ và phát triển rừng như phân tích ở trên, kết
quả mong đợi sau 5 năm khi các vấn đề đã được
giải quyết như sau:
Vào năm 2025, người dân các vùng rừng tỉnh Lâm
Đồng có hiểu biết về việc bảo vệ môi trường và môi
trường rừng, có hành động tích cực và chủ động
trong việc bảo vệ và phát triển rừng. Hoạt động chi
trả dịch vụ môi trường rừng được thực hiện hiệu
quả, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ và
phát triển rừng.

Kết quả mong đợi trên sẽ đạt được khi có các điều
kiện:
• Người dân có kiến thức căn bản về chi trả dịch
vụ môi trường rừng và bảo vệ môi trường rừng;
• Hộ nhận khoán rừng có thái độ tích cực với chi
trả DVMTR và bảo vệ rừng
• Việc trả tiền cho hộ gia đình nhận khoán hiệu
quả, tiết kiệm thời gian khi nhận tiền không dùng
tiền mặt.

Điều kiện thứ hai Hộ nhận khoán rừng có thái độ
tích cực với chi trả DVMTR và bảo vệ rừng khi đạt
được các yếu tố: việc truyền thông chi trả DVMTR
và môi trường rừng hiệu quả, và không còn trình
trạng thiếu minh bạch của tổ trưởng quản lý rừng.
Các yếu tố này sẽ đạt được khi công tác truyền
thông hiệu quả (như đã trình bày ở trên (điều kiện
1), và thiết lập được một cơ chế quản lý theo đó
các thành viên tổ quản lý rừng cùng tham gia. Việc
truyền thông hiệu quả sẽ giúp các hộ nhận khoán
nhận đầy đủ thông tin về môi trường rừng và chi trả
DVMTR. Thiết lập cơ chế quản lý có sự tham gia sẽ
giúp các hộ nhận khoán – tổ viên tổ quản lý rừng có
tiếng nói/ được ra quyết định trong các hoạt động
của tổ giúp chấm dứt tình trạng thiếu minh bạch
trong quản lý.
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Điều kiện thứ ba Việc chi trả tiền cho hộ gia đình
nhận khoán hiệu quả, tiết kiệm thời gian khi áp
dụng phương thức thanh toán không dùng tiền
mặt (chuyển khoản ngân hàng, các ứng dụng thanh
toán/ví điện tử như ViettelPay). Đây là xu hướng
thanh toán đã được chính phủ, Bộ NN&PTNT thông
qua, một thay đổi đáng kể để minh bạch hóa việc
chi trả tiền DVMTR. Nếu Quỹ BVPTR tỉnh tham mưu
xây dựng và điều chỉnh các phương án chi trả tiền
DVMTR với các hình thức [không dùng tiền mặt] phù
hợp với từng khu vực chi trả, đồng thời có chính sách
định hướng người dân sử dụng các phương thức chi
trả không dùng tiền mặt sẽ góp phần đạt được điều
kiện này.

1.5 Đề xuất
Dựa trên những phân tích trên đây, một đề án truyền
thông tổng thể sẽ giúp người dân, cộng đồng sống
gần rừng, các hộ nhận khoán rừng có đầy đủ kiến
thức về chi trả DVMTR và bảo vệ môi trường rừng,
có hành động tích cực và chủ động trong việc bảo
vệ và phát triển rừng; các bên liên quan chú trọng
hơn đến công tác bảo vệ và phát triển rừng giúp cải
thiện công tác bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh.
Hiện nay đã có những điều kiện thuận lợi cơ bản để
đề án có thể thực hiện và đạt kết quả tốt.

1.6 Cơ sở pháp lý
Đề án truyền thông tổng thể có cơ sở pháp lý vững
chắc. Việc chi trả DVMTR tại tỉnh Lâm Đồng được
thực hiện dựa trên các văn bản của Trung ương và
địa phương như sau:
• Chính sách chi trả DVMTR thực hiện tại Việt
Nam được quy định tại Nghị định số 99/2010/
NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ và các
thông tư hướng dẫn thực hiện, như Thông tư số
22/2017/TT-BNNPTNT, ngày 15/11/2017 của Bộ
Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn
một số nội dung thực hiện chính sách chi trả dịch
vụ môi trường rừng. Hiện nay, việc chi trả DVMTR
được thực hiện theo Nghị định số 156/2018/NĐ-
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CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ về việc quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm
nghiệp trong đó có các vấn đề liên quan đến chi
trả tiền DVMTR; Thông tư số 04/2018/TT-BTC
ngày 17/1/2018 của Bộ Tài chính, hướng dẫn
quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.
Chi trả tiền DVMTR được thực hiện thông qua
Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng ở cấp trung ương
và địa phương, Quỹ BVPTR tỉnh có trách nhiệm
chi trả tiền DVMTR đến các chủ rừng.
• Quản lý tiền chi trả tiền DVMTR tới các chủ
rừng trước đây thực hiện theo Thông tư liên tịch
số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Tài Chính.
Hiện nay thực hiện theo Nghị định 156/2018/NĐCP ngày 16/11/2018 của Chính phủ. Tiền chi trả
DVMTR tới các chủ rừng dựa trên nguồn thu, diện
tích rừng được chi trả và đảm bảo tiền DVMTR
được chi trả đúng số lượng và đối tượng. Hầu hết
việc chi trả tiền DVMTR đến chủ rừng là cá nhân,
hộ gia đình, cộng đồng, các hộ nhận khoán BVR
được thực hiện thông qua Quỹ tỉnh hoặc các chủ
rừng là tổ chức.
• Đề án truyền thông tổng thể giải quyết 3 vấn
đề nêu trên, hoàn toàn phù hợp với bối cảnh
thành lập và phát triển chung của Quỹ BVPTR tại
Quyết định số 333/QD-UBND ngày 17/02/2009
của UBND tỉnh Lâm Đồng, cũng như chủ trương
chính sách của tỉnh Lâm Đồng trong việc bảo vệ
và phát triển rừng thể hiện qua mục đích thành
lập Quỹ: “Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối
với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những
người được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt
động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng” và “Nâng
cao năng lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng
và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp phần thực
hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp”.
• Việc thành lập Tổ truyền thông của Quỹ bảo vệ
và phát triển rừng tại Quyết định số 15/QĐ-QBVR
ngày 29/04/2020 với 10 nhân sự cả chuyên trách
và kiêm nhiệm chứng tỏ Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng đánh giá rất cao vai trò của truyền thông
cũng như quyết tâm cao của Quỹ trong việc đạt
được các mục tiêu nêu trên.
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MÔ TẢ ĐỀ ÁN

2.1 Cách thức thực hiện
Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả
DVMTR tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025 sẽ can
thiệp vào 3 lĩnh vực:
a. Truyền thông nâng cao nhận thức của người
dân về chi trả DVMTR và bảo vệ và phát triển rừng,
phổ biến về chi trả DVMTR đến các bên liên quan
và chính quyền các cấp;
b. Thúc đẩy sự phối hợp giữa các bên liên quan
trong hoạt động chi trả DVMTR nhằm bảo vệ và
phát triển rừng;
c. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ giúp thay đổi và
duy trì hành vi bảo vệ và phát triển rừng (trong đó
có thực hiện chi trả DVMTR làm động lực cho sự
thay đổi).
Để thực hiện tốt các can thiệp vào lĩnh vực (a), trước
tiên nhóm cán bộ làm công tác truyền thông của Quỹ
BVPTR tỉnh sẽ được nâng cao năng lực để có thể thực
hiện hiệu quả các hoạt động truyền thông cũng như
điều phối các hoạt động hỗ trợ tại cộng đồng. Các
hoạt động truyền thông cho cộng đồng (người dân
sống gần rừng và hộ nhận khoán bảo vệ rừng) cần
được thực hiện bằng các phương pháp truyền thông
tương tác có sử dụng nghệ thuật theo tiến trình cấu
trúc buổi truyền thông hiệu quả: dẫn chuyện, trải
nghiệm thực, vẽ tranh phân tích ra thông điệp
[lập kế hoạch] áp dụng thông điệp (thay đổi hành
vi). Các tài liệu hỗ trợ truyền thông như tờ rơi, áp
phích, phóng sự…có vai trò quan trọng trong việc
hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông tương tác.
Đối với lĩnh vực (b), bên cạnh truyền thông cho
người dân sống gần rừng, đề án sẽ thúc đẩy mối

quan tâm của các cấp chính quyền và các ban
ngành trong công tác chi trả DVMTR bằng việc huy
động sự tham gia của các cấp chính quyền, các ban
ngành cùng với các hoạt động truyền thông phù
hợp cho nhóm lãnh đạo. Sự tham gia của các bên
liên quan và các cấp chính quyền sẽ hiệu quả hơn
bằng cách thiết lập các cơ chế phối hợp giữa các
bên trong thực hiện đề án.
Đối với lĩnh vực (c), các hoạt động hỗ trợ truyền
thông giúp thay đổi hành vi bao gồm cả việc tổ
chức tốt công tác chi trả DVMTR.
Do phạm vi tác động rộng, liên quan đến nhiều
bên, và do đặc thù của truyền thông hiệu quả bằng
các phương pháp tương tác với đối tượng, đề án
sẽ được thực hiện trong 5 năm, chia thành các giai
đoạn ngắn với mục tiêu và hoạt động cụ thể cho
từng giai đoạn để dễ thực hiện và quản lý.

2.2 Đối tượng cần truyền thông
Đề án sẽ thực hiện các hoạt động truyền thông đến
các nhóm đối tượng sau đây:
Người dân trong cộng đồng sống gần rừng, có
điều kiện kinh tế yếu kém, ít được tiếp cận với thông
tin và điều kiện kinh tế - xã hội văn minh. Môi trường
rừng bị phá hoại qua việc khai thác gỗ, phá rừng lấy
đất canh tác, đốt tổ ong lấy mật dẫn đến cháy rừng.
Người dân còn chăn thả gia súc trong rừng trồng mới
phá hỏng cây non mới trồng. Thêm vào đó, người
dân còn vào rừng săn bắt khai thác trái phép động
vật thực vật gây suy giảm sự đa dạng các loài động
thực vật. Đối tượng người dân sống gần rừng chiếm
tỉ lệ cao nhất trong các đối tượng cần truyền thông.
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Các hộ nhận khoán rừng, có trách nhiệm trông coi
rừng và nhận tiền chi trả DVMTR. Các hộ này thực
hiện tuần tra bảo vệ rừng nhưng mang tính đối phó.
Vì thiếu thông tin và chưa hiểu biết đầy đủ về chi trả
DVMTR nên tính trách nhiệm trong bảo vệ diện tích
rừng được nhận/phân công chưa cao. Thiếu kiến thức
về bảo vệ môi trường rừng, họ thậm chí còn có thể
phá rừng trong khu vực được phân công trông coi.
Các tổ trưởng tổ quản lý rừng, bên cạnh việc đảm
bảo hoạt động của tổ, còn chưa minh bạch trong
việc thu - chi quỹ tổ, cùng với việc các thành viên tổ
quản lý rừng không được tham gia quản lý làm cho
các thành viên tổ quản lý rừng mất lòng tin và có
thái độ tiêu cực với hoạt động của tổ và việc tuần tra
bảo vệ rừng.
Cán bộ Ban quản lý rừng (chủ rừng là tổ chức) hàng
năm ít được tham gia các lớp tập huấn về lĩnh vực
quản lý, bảo vệ rừng, chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Tác động của đề án đến các đối tượng cần truyền
thông:
Đề án sẽ có tác động tích cực đến các đối tượng cần
truyền thông nêu trên. Về tổng thể, đề án sẽ giúp
các đối tượng, đặc biệt là người dân và các hộ nhận
khoán rừng nâng cao nhận thức (có kiến thức) về
tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường rừng,
các quy định của luật pháp về việc bảo vệ và phát
triển rừng, cơ chế chi trả DVMTR theo đó hộ nhận
khoán nhận được lợi ích vật chất đồng thời bảo vệ
được môi trường rừng. Cán bộ Ban quản lý rừng
(chủ rừng) nhận biết rõ hơn về vai trò trách nhiệm
của mình trong việc bảo vệ và phát triển rừng và
trong công tác chi trả DVMTR.
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2.3 Mục đích đề án
Đề án truyền thông tổng thể, nhằm góp phần nâng
cao hiệu quả công tác chi trả dịch vụ môi trường rừng,
thông qua việc truyền thông nâng cao nhận thức và
thúc đẩy các điều kiện hỗ trợ cho người dân và các
bên liên quan tại tỉnh Lâm Đồng, góp phần nâng cao
chất lượng bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh.

2.4 Các mục tiêu của đề án
Đề án đặt ra các mục tiêu – chính là các điều kiện để
đạt được kết quả mong đợi sau 5 năm (viễn cảnh),
là các điều kiện góp phần đạt được mục đích của đề
án. Với mỗi mục tiêu, các kết quả là điều kiện cần có
để đạt được mục tiêu đó.
• Mục tiêu 1: Đến năm 2025, người dân sống ở
khu vực rừng và gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến
thức căn bản về chi trả dịch vụ môi trường rừng
và bảo vệ môi trường rừng;
• Mục tiêu 2: Đến năm 2024, các hộ nhận khoán
rừng có thái độ tích cực với bảo vệ rừng và chi trả
DVMTR; và
• Mục tiêu 3: Đến cuối năm 2023, các hộ gia
đình nhận khoán rừng có kiến thức về lợi ích và
cách thức thanh toán không dùng tiền mặt trong
chi trả DVMTR sẵn sàng áp dụng thanh toán
không dùng tiền mặt.
Bảng ở trang tiếp theo trình bày các mục tiêu, kết
quả của mỗi mục tiêu, và các hoạt động tương ứng
để đạt được các kết quả/mục tiêu.
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2.5 Các thông điệp
Thông điệp trong đề án truyền thông này là các bài
học/kiến thức cần chuyển tải đến từng nhóm đối
tượng. Các thông điệp cho từng nhóm đối tượng
như sau:
Người dân sống ở khu vực rừng và gần rừng:

• Tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường
rừng,
• Quy định của luật pháp về bảo vệ và phát
triển rừng (bao gồm chế tài phạt vi phạm),
• Chính sách chi trả DVMTR và lợi ích của chi
trả DVMTR,
• Kiến thức về các sinh kế bền vững gắn với rừng.

Hộ gia đình là thành viên tổ quản lý rừng

• Tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường
rừng,
• Quy định của luật pháp về bảo vệ và phát
triển rừng (gồm cả chế tài phạt vi phạm),
• Chính sách chi trả DVMTR và lợi ích của chi
trả DVMTR,
• Kiến thức về các sinh kế bền vững gắn với
rừng, và
• Quyền lợi của thành viên tổ quản lý rừng và
cách tổ chức quản lý có sự tham gia.

Tổ trưởng quản lý rừng
• Quyền lợi của thành viên tổ quản lý rừng và
cách tổ chức quản lý có sự tham gia.
Cán bộ chủ rừng là tổ chức

• Vai trò của Ban quản lý rừng trong chi trả
DVMTR,
• Chức năng nhiệm vụ của Ban quản lý gắn với
chi trả DVMTR.

2.6 Các kênh truyền thông
Đề án sử dụng các kênh truyền thông sau đây:
Truyền thông trực tiếp được các cán bộ Tổ truyền
thông thực hiện bằng các phương pháp truyền
thông tương tác, áp dụng cấu trúc buổi truyền
thông hiệu quả với nhóm lớn (sự kiện truyền
thông), nhóm nhỏ (các thôn, nhóm hộ nhận khoán
rừng), cá nhân. Các buổi truyền thông tương tác
này sẽ áp dụng cả các hình thức nghệ thuật (kịch,
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phim…). Kênh truyền thông này sẽ được áp dụng
kết hợp với các phương tiện nhỏ (tờ rơi, áp phích...)
để hỗ trợ nhấn mạnh và nhắc nhở các thông điệp
truyền thông. Tờ rơi sẽ được thiết kế súc tích kết
hợp cả hình ảnh và chữ, phù hợp với đa số người
dân sống gần rừng và có thể có học vấn chưa cao;
tờ rơi bao gồm cả về các thông điệp và hướng dẫn
sử dụng chi trả qua tài khoản và chi trả điện tử cho
DVMTR.

Học sinh con em các hộ dân sống gần rừng được
xác định vừa là nhóm đối tượng thứ cấp để truyền
thông, vừa là một kênh để chuyển tải các thông
điệp đến người lớn. Các hoạt động truyền thông tại
trường THCS, bên cạnh truyền tải các thông điệp về
bảo vệ môi trường rừng và chi trả DVMTR, sẽ nhấn
mạnh việc học sinh sẽ làm gì, nói gì để vận động
cha mẹ các em về các hành động cụ thể để bảo vệ
môi trường rừng và tham gia chi trả DVMTR.

Truyền thông đại chúng: Để phổ biến rộng rãi các
thông điệp đến các đối tượng cần truyền thông, đề
án sử dụng các kênh truyền thông đại chúng: phát
thanh và truyền hình. Kênh truyền thông này có tác
dụng hỗ trợ cho kênh truyền thông trực tiếp (trình
bày ở trên), ngoài khả năng phổ biến rộng rãi còn có
vai trò như một nguồn truyền tin “chính thức” giúp
tăng khả năng thuyết phục đối với các đối tượng.

Mạng xã hội được xác định như là một kênh truyền
thông phụ trợ nhưng có vai trò quan trọng trong
việc lan tỏa các thông điệp cần truyền thông. Đề
án sẽ thiết lập một tài khoản Facebook và một tài
khoản Youtube phục vụ cho kênh truyền thông này.
Tài khoản Facbook của đề án/Tổ truyền thông sẽ
được kết nối với tài khoản của những người trong
mạng lưới và học sinh giúp lan tỏa nhanh chóng
các thông điệp và các hoạt động của đề án. Trên
các ấn phẩm truyền thông cũng sẽ có thông tin
về tài khoản Facebook và Youtube của đề án. Các
đoạn phim ngắn sẽ được xây dựng để truyền tải các
thông điệp, cũng như các hoạt động, các bài học
trong quá trình thực hiện đề án và đặt trên Youtube,
Facebook sẽ làm nhiệm vụ phổ biến thông tin về
các phim này. Sự tương hỗ giữa 2 kênh này sẽ giúp
các thông điệp của đề án được truyền tải nhanh
chóng đến nhiều đối tượng.

Để sử dụng hai kênh truyền thông này một cách
hiệu quả, trước tiên các bài phóng sự, câu chuyện
truyền thanh mang thông điệp chi trả DVMTR và
bảo vệ môi trường rừng sẽ được phát trên hệ thống
loa truyền thanh của huyện xã, thôn. Trong quá trình
thực hiện đề án, một cuộc khảo sát về thói quen xem
truyền hình của người dân sống gần rừng sẽ được
thực hiện, từ đó quyết định việc phát các phóng sự
truyền thông về bảo vệ môi trường rừng và chi trả
DVMTR trên truyền hình cũng như lựa chọn chương
trình truyền hình phù hợp.
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2.7 Khung đề án tổng thể 5 năm
Vào năm 2025, người dân sống gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức về việc bảo vệ môi
Mục tiêu
trường và môi trường rừng và có hành động tích cực và chủ động trong việc bảo vệ và phát
đề án
triển rừng
Mục tiêu Đến năm 2025, người dân sống ở khu vực rừng và gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức căn
1
bản về chi trả dịch vụ môi trường rừng và bảo vệ môi trường rừng
Quỹ tỉnh có một đội ngũ cán bộ truyền thông được trang bị đầy đủ kỹ năng và phương pháp
Kết quả
truyền thông thay đổi hành vi để thực hiện các hoạt động truyền thông tại cộng đồng một
1.1
cách hiệu quả, vào cuối năm 2021
Hoạt động để đạt kết quả

Mô tả hoạt động

Đối tượng
tham gia

2021 2022 2023 2024

2025

1. Tổ chức tập huấn về
kỹ năng và phương pháp
truyền thông thay đổi hành
vi (bao gồm kỹ năng thúc
đẩy), 4 ngày, 25 người

Hoạt
động
1.1.1

Tập huấn về kỹ
năng phương
pháp
truyền
thông thay đổi
hành vi cho
đội ngũ cán bộ
truyền
thông
của Quỹ BVPTR
và cộng tác viên

2. Tổ chức truyền thông tại
cộng đồng có tư vấn hỗ trợ
- Cán bộ Tổ
3 ngày.
truyền thông
3. Tập huấn về kỹ năng xây
- Người của
dựng tài liệu truyền thông
kiểm lâm
(gửi 5 người đi học)
- Tư vấn
4. Tập huấn kỹ năng viết tin
bài, chụp ảnh, (gửi 3 người
đi tập huấn)
5. Cử cán bộ tham quan
học tập kinh nghiệm tổ
chức hoạt động truyền
thông tương tự các tỉnh
bạn.

Kết quả Có 200 cuộc truyền thông tại cộng đồng, 50 cuộc truyền thông tại trường học, 11 cuộc truyền
1.2
thông cho các chủ rừng, và 11 sự kiện truyền thông về chi trả DVMTR và bảo vệ môi trường
rừng được thực hiện hiệu quả, vào cuối năm 2025

Hoạt
động
1.2.1

1. Tổ chức truyền thông
tại hội trường xã cho đại
diện 40-50 hộ mỗi cuộc,
bằng phương pháp truyền
Tổ chức 200 thông tương tác, trong 5
cuộc
truyền năm
thông
nhóm
2. Phát tờ rơi về BVMTR và
nhỏ
(truyền
chi trả DVMTR. Trang bị,
thông theo cụm
cấp phát sản phẩm truyền
thôn) về bảo vệ
thông về DVMTR cho các
môi trường và
hộ tham gia (áo thun, mũ,
chi trả DVMTR
túi xách...)
cho người dân
3. Tổ chức phát thanh về
DVMTR trên hệ thống
truyền thanh của địa
phương

Hộ
nhận
khoán rừng
và hộ sống
gần rừng
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1. Tổ chức cuộc thi vẽ tìm hiểu
về chính sách chi trả DVMTR,
bảo vệ rừng cho học sinh
trung học cơ sở.

Hoạt
động
1.2.2

Hoạt
động
1.2.3

2. Tổ chức tại các trường
THCS, lồng ghép vào hoạt
động ngoại khóa để phổ biến
kiến thức và tổ chức thi về bảo
vệ môi trường rừng cho học Giáo viên,
sinh
học sinh
3. Phát tờ rơi về BVMTR và chi THCS
trả DVMTR

Tổ chức cuộc thi
vẽ và 50 cuộc
truyền thông tại
50 trường học
về bảo vệ môi
trường và chi trả
DVMTR cho học
4. Phát động phong trào tham
sinh
gia bảo vệ và phát triển rừng
trong trường học, trong đó chỉ
rõ việc trẻ em có thể làm trực
tiếp và thuyết phục/khuyến
khích cha mẹ trong chi trả
DVMTR và bảo vệ và phát
triển rừng
Tổ chức 11 cuộc
truyền
thông
nâng cao nhận
thức về chi trả
DVMTR
cho
chính
quyền,
chủ rừng tại 11
huyện

Họp các chủ rừng, phổ biến
về dự án, nêu bật lợi ích của
việc các bên tham gia có trách
nhiệm vào chi trả DVMTR. Các chủ
Phát tài liệu truyền thông và rừng
tài liệu mô tả dự án (thiết kế
dạng tài liệu truyền thông)
1. Thiết kế và in tờ rơi về chi trả
DVMTR, và bảo vệ rừng (2 loại)
2. Xây dựng bộ tài liệu truyền
thông phù hợp cho cấp lãnh
đạo: giới thiệu đề án
3. Thiết kế và in pano/áp phích
treo ở các thôn bản

Hoạt
động
1.2.4

4. Xây dựng phóng sự, bản tin
để phát trên truyền hình, loa
phát thanh

Xây dựng tài
Cán
bộ
liệu
truyền 5. Thiết lập tài khoản FaceTổ
truyền
thông và in ấn/ book, Youtube đăng ký trả phí
thông
cho Facebook để quảng bá
phát hành
6. Xây dựng phóng sự để
đăng/phát trên Facebook,
Youtube (sử dụng cả phóng
sự truyền hình)
7. Viết bài về BVMTR và chi trả
DVMTR đăng Facebook, web
của Sở NN, Quỹ BV&PTR tỉnh...
8. Sản xuất hoặc sưu tầm phim
tài liệu về bảo vệ và phát triển
rừng nêu gương điển hình
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Mục tiêu Đến năm 2024, các hộ nhận khoán rừng có thái độ tích cực với bảo vệ rừng và chi trả DVMTR
2
Có 250 tổ quản lý rừng xây dựng được quy chế quản lý tổ có sự tham gia , theo đó thông tin về
Kết quả
hoạt động của nhóm bao gồm cả thu-chi được công khai minh bạch trong tất cả thành viên của
2.1
tổ, vào cuối năm 2021

Hoạt
động
2.1.1

Tập
huấn/
truyền
thông
về cách quản lý
tổ nhận khoán
rừng có sự tham
gia

Tổ chức 25 lớp tập huấn cho
Ban quản lý các tổ nhận khoán
rừng (ít nhất 3 người mỗi tổ)
về cách thức quản lý tổ nhóm
có sự tham gia Kết quả của tập
huấn bao gồm Bản thảo quy chế
quản lý tổ

Đại diện
B a n
quản lý
tổ nhận
khoán
rừng

Hoạt
động
2.1.2

Hỗ trợ xây dựng
quy chế quản lý
tổ nhận khoán
rừng có sự tham
gia

Thúc đẩy việc xây dựng quy chế.
Hỗ trợ hoàn thiện quy chế quản
lý tổ nhận khoán rừng trên cơ sở
quy chế đã phác thảo tại lớp tập
huấn

Cán bộ
Tổ truyền
thông,
Tổ nhận
khoán
rừng

Đến cuối năm 2024, các hộ gia đình nhận khoán rừng có kiến thức về lợi ích và cách thức thanh
Mục tiêu
toán không dùng tiền mặt trong chi trả DVMTR—sẵn sàng áp dụng thanh toán không dùng tiền
3
mặt
Kết quả Có 200 cuộc truyền thông về thanh toán không dùng tiền mặt được tổ chức cho các hộ nhận
3.1
khoán rừng, cuối năm 2024

Hoạt
động
3.1.1

Tổ chức truyền thông theo nhóm
nhỏ, với đầy đủ minh họa, nêu
Tổ chức 200 bật lợi ích và hướng dẫn cách
cuộc
truyền thực hiện chuyển khoản ngân
thông về thanh hàng, ví điện tử các nội dung:
Hộ nhận
toán
không
• - Hướng dẫn cách sử dụng
khoán
dùng tiền mặt
các phương tiện thanh toán
rừng
cho các hộ gia
không dùng tiền mặt (điện
đình bảo vệ
thoại cài ViettelPay, truy cập
rừng
thông tin tài khoản…)
• - Đăng ký hồ sơ chi trả
không dùng tiền mặt

Hoạt
động
3.1.2

Tham mưu lập
hồ sơ chi trả
không
dùng
tiền mặt cho
các hộ bảo vệ
rừng

- Truyền thông đóng vai trò tham
mưu và đề nghị can thiệp hoạt
động này để đạt được các mục
tiêu khác và nhưng không nằm Cán bộ
trong kế hoạch thực hiện của đề Tổ truyền
án truyền thông
thông
- Sử dụng kết quả từ tập huấn/
truyền thông về thanh toán
không dùng tiền mặt
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3

QUẢN LÝ ĐỀ ÁN

3.1 Cơ cấu quản lý trong thực
hiện đề án
Cơ cấu quản lý của đề án bao gồm 3 cấp. Trưởng
ban quản lý phụ trách tổng thể đề án, quản lý tài
chính, phê duyệt chi tiêu, ký các giấy tờ quyết định
của đề án, tham gia giám sát-đánh giá, đại diện cho
đề án trong báo cáo với cơ quan cấp trên. Phó ban
phụ trách, Tổ trưởng truyền thông, và Kế toán ở cấp
quản lý thứ hai, và báo cáo trực tiếp cho Trưởng Ban
quản lý. Phó ban quản lý phụ trách lập kế hoạch,
và phê duyệt các kế hoạch hoạt động của đề án,
điều phối các thành viên tổ truyền thông thực hiện

các hoạt động, và tham gia giám sát-đánh giá. Kế
toán đảm nhiệm việc theo dõi các khoản chi tiêu
của đề án, ký các giấy tờ trong thủ tục phê duyệt chi
tiêu của đề án, tham gia giám sát về mặt tài chính
của đề án. Các thành viên Tổ truyền thông thực
hiện các hoạt động theo phân công của Tổ trưởng
truyền thông. Thành viên tổ truyền thông có nhiệm
vụ điều phối các bên liên quan tham gia thực hiện
các hoạt động của đề án, trực tiếp thực hiện các
hoạt động, phối hợp với các bên liên quan để thực
hiện các hoạt động, lập kế hoạch chi tiết cho từng
hoạt động, thực hiện và báo cáo, và tham gia giám
sát-đánh giá. Cơ cấu quản lý đề án được thể hiện
trong sơ đồ dưới đây.

Trưởng ban
Quản lý

Phó ban
Phụ trách

Thành viên
tổ truyền thông

Thành viên
tổ truyền thông

Tổ trưởng
Truyền thông

Thành viên
tổ truyền thông

3.2 Cơ quan quản lý thực hiện đề án
Đơn vị quản lý và thực hiện đề án là Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng của Lâm Đồng (Quỹ BVPTR). Quỹ
BVPTR tỉnh Lâm Đồng được thành lập, có vai trò như
một đơn vị ủy thác để thu tiền DVMTR của các bên
sử dụng DVMTR và thanh toán, chi trả tiền DVMTR
tới bên cung ứng DVMTR trong tỉnh. Quỹ BVPTR tỉnh
Lâm Đồng là một tổ chức tài chính Nhà nước, trực
thuộc Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh
Lâm Đồng, do UBND tỉnh Lâm Đồng thành lập2.
Quỹ BVPTR tỉnh Lâm Đồng được thành lập với các
mục đích sau:

• 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;
2

Kế toán

Thành viên
tổ truyền thông

Thành viên
tổ truyền thông

• Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với
công tác bảo vệ và phát triển rừng của những
người được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt
động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng;
• Nâng cao năng lực và hiệu quả trong quản lý,
sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp
phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp.
Quỹ BVPTR tỉnh Lâm Đồng có các chức năng:
• Tiếp nhận vốn ngân sách của tỉnh, vốn tài trợ,
viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài
nước theo quy định của pháp luật để tạo nguồn
vốn;
• Tiếp nhận, quản lý nguồn vốn ủy thác từ các tổ
chức cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện
các hoạt động theo hợp đồng ủy thác; và

Quyết định số QĐ 911/QĐ-BNN-TCLN của Bộ NN&PTNT, năm 2019
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• Tiếp nhận và quản lý các khoản đóng góp bắt
buộc theo quy định tại Nghị Định số 05/2008/NĐCP và Nghị Định số 99/2010/NĐ-CP của Chính
phủ về chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng.
Quỹ BVPTR tỉnh Lâm Đồng đã có những kinh nghiệm
nhất định trong các hoạt động truyền thông. Đơn vị
đã tổ chức thực hiện truyền thông tại địa bàn các
huyện, các xã, và cộng đồng dân cư trong năm
2019. Quỹ cũng có trung bình 50 bài đăng hàng
năm trên trang web của quỹ, của Sở NN&PTNT, quỹ
trung ương, báo địa phương. Đội ngũ truyền thông
của quỹ cũng đã thiết kế, sản xuất, và phân phát các
ấn phẩm truyền thông (pa-nô, áp phích), trang bị
thùng rác, dù che, quần áo, mũ, cặp sách, lịch, vở
cho học sinh và người dân và các điểm tham quan
du lịch tại địa phương.
Trong đề án này, với việc trang bị kiến thức và kỹ
năng về các phương pháp truyền thông tương tác
tại cộng đồng, cùng với việc hỗ trợ trong giai đoạn
ban đầu để cán bộ Tổ truyền thông có được kỹ
năng thực hiện truyền thông hiệu quả, Quỹ BVPTR
Lâm Đồng hoàn toàn có thể quản lý và thực hiện
thực hiện đề án do chính tổ truyền thông xây dựng,
thành công.

3.3 Cơ quan phối hợp thực hiện
đề án
Đề án sẽ được thực hiện với sự phối hợp của các
bên liên quan khác nhau: Ủy ban nhân dân các xã,
Chủ rừng là tổ chức, Hạt kiểm lâm huyện, Đài phát
thanh truyền hình, các cơ quan báo chí, Ủy ban mặt
trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phòng giáo dục các
huyện, cụ thể:
• UBND các xã: sẽ đảm nhiệm việc gửi giấy mời
triệu tập người dân cho các buổi/sự kiện truyền
thông, bố trí hội trường họp, và thông báo trên
loa đài của xã bao gồm cả phát các phóng sự
truyền thông.
• Chủ rừng là tổ chức: đảm nhiệm việc thông
báo đến từng tổ trưởng quản lý rừng để triệu tập
các tổ viên, cả cán bộ tham gia phối hợp cùng Tổ
truyền thông trong các hoạt động.
• Hạt kiểm lâm các huyện: có nhiệm vụ cử cán
bộ tham gia trong các hoạt động.

• Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban tuyên giáo: lồng
ghép tuyên truyền chi trả DVMTR trong các cuộc
họp có nhiều bên tham gia.
• Phòng giáo dục các huyện: sẽ đảm nhiệm
việc thông báo kế hoạch hoạt động truyền thông
của đề án đến các trường, bố trí thời gian và tạo
điều kiện để các hoạt động truyền thông trong
trường được thực hiện hiệu quả.

3.4 Giám sát đánh giá
Đề án sẽ được giám sát liên tục trong suốt quá trình
thực hiện. Các cuộc họp giám sát định kì ở cấp Ban
quản lý sẽ được thực hiện hàng quý, phân tích các
nội dung giám sát nêu trên. Báo cáo giám sát sẽ
được lập sau cuộc họp giám sát quý. Nội dung giám
sát sẽ bao gồm:
• Mức độ đạt mục tiêu của đề án,
• Tiến độ và chất lượng các hoạt động,
• Tác động của đề án đến cộng đồng (đối tượng
cần truyền thông),
• Tác động của các yếu tố bên ngoài đến việc
thực hiện đề án,
• Ngân sách,
• Mối quan hệ đối tác trong thực hiện đề án,
• Việc quản lý đề án.
Với thời gian thực hiện kéo dài 5 năm, sẽ có 2 đợt
đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ về các kết quả của đề án.
Đánh giá giữa kỳ được thực hiện vào giữa năm thứ
ba thực hiện đề án đánh giá này do Quỹ BVPTR thực
hiện với sự hỗ trợ của tư vấn. Cuộc đánh giá cuối
kỳ đề án sẽ được thực hiện vào cuối năm thứ năm
thực hiện đề án (khoảng tháng thứ 57 của thời gian
thực hiện), do tư vấn bên ngoài thực hiện. Đánh
giá này sẽ phân tích tổng thể các kết quả đạt được,
tác động của đề án đến đời sống cộng đồng, mức
độ đóng góp vào công tác chi trả DVMTR và đóng
góp vào việc bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh, và
các bài học trong quá trình thực hiện cũng như các
khuyến nghị cho thời gian tiếp theo. Các đối tượng
được truyền thông của đề án sẽ tham gia trong các
hoạt động giám sát và đánh giá với vai trò là bên
cung cấp thông tin.

• Đài phát thanh-truyền hình tỉnh: có nhiệm vụ
đưa tin về chi trả DVMTR, phát các phóng sự theo
kế hoạch Quỹ BVPTR đã đăng ký.
• Các cơ quan báo chí: đưa tin về hoạt động của
đề án và chi trả DVMTR.

Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025

17

4

CÁC PHÂN TÍCH

4.1 Tính khả thi
Đề án có những điều kiện thuận lợi cho việc thực
hiện, liên quan đến điểm mạnh và cơ hội của quỹ.
Về điểm mạnh, Quỹ BVPTR có đội ngũ cán bộ trẻ,
năng động, đã có những kinh nghiệm nhất định
trong công tác truyền thông. Đội ngũ cán bộ đã
thực hiện truyền thông tại địa bàn và có được thông
tin khá đầy đủ về địa bàn cần truyền thông. Quỹ
cũng có những trang thiết bị cơ bản phục vụ cho
hoạt động truyền thông.
Về cơ hội, trong công tác chi trả DVMTR, lãnh đạo
các cấp và các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện
cho quỹ thực hiện các hoạt động truyền thông; các
cơ quan ban ngành đoàn thể trong tỉnh ủng hộ, đã
lồng ghép vào trong các văn bản chỉ đạo, các cuộc
họp về việc tạo điều kiện cho quỹ thực hiện. Bên
cạnh đó, các chương trình và dự án đang thực hiện
trên địa bàn (dự án VFD) hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ
của quỹ các khóa tập huấn về truyền thông. Hơn
thế nữa, người dân trên địa bàn hưởng ứng công
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tác chi trả DVMTR; các đơn vị liên quan (như chủ
rừng, đơn vị sử dụng DVMTR, UBND các cấp, kiểm
lâm các cấp…) ủng hộ và phối hợp trong công tác
truyền thông và chi trả DVMTR.
Các điểm yếu có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện
đề án có thể khắc phục được. Về năng lực của cán
bộ Tổ truyền thông do chưa có kinh nghiệm chuyên
sâu nên hiện tại các hoạt động truyền thông đạt
hiệu quả chưa được cao. Đề án đã thiết kế mục tiêu
nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ truyền thông
với các hoạt động nâng cao năng lực được bố trí bài
bản: tập huấn về kỹ năng và phương pháp truyền
thông, hỗ trợ quá trình áp dụng cho công tác truyền
thông ban đầu, phân công đúng nhiệm vụ để cán
bộ có thể vận dụng các kỹ năng phương pháp đã
được học cho hoạt động của đề án. Việc các thành
viên tổ truyền thông kiêm nhiệm công tác truyền
thông bên cạnh công tác chuyên khác đã được lãnh
đạo quỹ khẳng định về giải pháp khắc phục: tạo
điều kiện thuận lợi để các cán bộ Tổ truyền thông
tập trung vào hoạt động truyền thông của đề án.
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Các thách thức từ phía đối tượng được truyền thông
(như học vấn của người dân thấp, bất đồng ngôn
ngữ…) cũng đã có phương án giải quyết. Đề án có
kế hoạch lựa chọn đối tượng phù hợp để truyền
thông; đồng thời hoạt động truyền thông trong
trường học cho nhóm học sinh THCS như đối tượng
thứ cấp và và là kênh truyền thông đến cha mẹ học
sinh, cùng với việc áp dụng các hình thức trực quan
trong truyền thông là các giải pháp khắc phục bất
đồng ngôn ngữ và trình độ học vấn thấp. Về các yếu
tố mùa vụ và nhiều người dân có sinh kế ở xa nơi ở
có thể làm hạn chế số đối tượng được truyền thông,
đề án đã tính đến phương án khắc phục sắp xếp
thời gian phù hợp, lập kế hoạch truyền thông tránh
các thời gian trùng với mùa vụ hay thời điểm nhiều
người đi làm ăn xa nhà.
Với các giải pháp phát huy các điểm mạnh và cơ
hội, và khắc phục các điểm yếu và thách thức như
đã trình bày, có thể thấy rằng đề án có tính khả thi
cao, hoàn toàn có khả năng thành công.

4.2 Các vấn đề về giới
Đặc thù của dân cư tỉnh Lâm Đồng, người dân các
dân tộc thiểu số theo chế độ mẫu hệ, các vấn đề
về giới không phải là vấn đề nghiêm trọng. Đề án
có thể giúp nâng cao địa vị vai trò của cả hai giới,
thông qua việc phổ biến kiến thức và người dân
tăng cường công việc tuần tra bảo vệ rừng do cả
hai giới đảm nhiệm trong khi cũng nhau tham gia
các hoạt động sinh kế của gia đình (làm nương rẫy).
Đề án có thể góp phần giúp cho việc tiếp cận các
nguồn lực cả hai giới trở nên dễ dàng và hợp lý hơn.
Trong các gia đình nếu có người vợ yếu thế hơn,
phụ nữ trở nên có khả năng nắm giữ và có quyền ra
quyết định đối với tiền chi trả DVMTR qua các hoạt
động truyền thông nâng cao nhận thức và hướng
dẫn thực hiện chi trả DVMTR. Qua các hoạt động
truyền thông, phụ nữ được biết đến các chính sách
và được tham gia vào các hoạt động xã hội. Trong
các kế hoạch thực hiện cụ thể, đề án cũng tính đến
việc đảm bảo cho phụ nữ được tham gia bằng cách
mời phụ nữ tham gia các hoạt động truyền thông.
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4.3 Khả năng bền vững của đề án
Thiết kế của đề án giúp tạo điều kiện cho việc duy
trì các kết quả của đề án một cách lâu dài, từ góc độ
kết quả đạt được và nhiệm vụ của tổ truyền thông
trong tương lai. Tổ truyền thông của Quỹ BVPTR
được thành lập cho hoạt động lâu dài cả sau thời
kỳ của đề án, và vẫn tiếp tục các hoạt động truyền
thông trong những năm tiếp theo. Với việc làm rõ
chính sách chi trả DVMTR, trách nhiệm của các hộ
nhận khoán rừng sẽ được nâng cao: họ được trả
tiền cho việc trông coi chăm sóc rừng và mối quan
hệ mang tính sinh kế cùng có lợi này có cơ sở để
tồn tại lâu dài. Trên cơ sở các bên liên quan tham
gia trong hoạt động của đề án trùng với công việc
thường ngày của họ, có cơ sở để duy trì lâu dài sự
phối hợp của Quỹ BVPTR với các bên liên quan
trong hoạt động truyền thông.
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Về góc độ tài chính, các kết quả của đề án sẽ được
duy trì, với thực trạng có một nguồn ngân sách
tương đối ổn định hàng năm của Quỹ BVPTR cho
công tác truyền thông. Hiệu quả của các hoạt động
truyền thông sẽ tiếp tục được duy trì khi mà các cán
bộ Tổ truyền thông được đào tạo đầy đủ, thực hiện
và ngày càng củng cố năng lực truyền thông của
mình. Các hoạt động truyền thông cũng hứa hẹn
được duy trì khi đó là hoạt động thường kỳ của Quỹ
BVPTR, với đội ngũ cán bộ nòng cốt được duy trì, và
có bổ sung đội ngũ cán bộ từ các địa phương.

Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025

5

NGÂN SÁCH

Tổng ngân sách cho đề án là 10.431.650.000 đồng
cho 5 năm, được xây dựng dựa trên các hoạt động
tại cộng đồng và một tỉ lệ nhỏ cho các chi phí về
hành chính văn phòng. Dưới đây là bảng ngân sách

chính cho toàn bộ đề án và ngân sách theo năm.
Chi tiết về cách tính các mục ngân sách được trình
bày trong Phụ lục 4.

Mục chi

Thành tiền

Hoạt động 1.1.2

Tập huấn về kỹ năng phương pháp truyền thông thay đổi
hành vi cho đội ngũ cán bộ truyền thông của Quỹ BVPTR
và cộng tác viên

68.100.000

Hoạt động 1.1.3

Trang bị thiết bị cần thiết phục vụ công tác truyền thông
(máy quay, máy ảnh, máy chiếu…)

26.500.000

Kết quả 1.2.1

Hoạt động 1.2.2

Tổ chức 200 cuộc truyền thông nhóm nhỏ (truyền thông
theo cụm thôn) về bảo vệ môi trường và chi trả DVMTR
cho người dân
Tổ chức 50 cuộc truyền thông tại 50 trường học về bảo
vệ môi trường và chi trả DVMTR cho học sinh, cùng với
phát động phong trào tham gia bảo vệ và phát triển rừng
trong trường học, trong đó chỉ rõ việc trẻ em có thể làm
trực tiếp và chia sẻ/ hỗ trợ cha mẹ trong chi trả DVMTR và
bảo vệ và phát triển rừng.

1.480.000.000

238.000.000

Hoạt động 1.2.3

Tổ chức 11 cuộc truyền thông nâng cao nhận thức về chi
trả DVMTR cho chính quyền, chủ rừng tại 11 huyện

Hoạt động 1.2.4

Xây dựng tài liệu truyền thông và in ấn/phát hành từ năm
2021 - 2025

7.037.500.000

Có 200 cuộc truyền thông về thanh toán không dùng
tiền mặt được tổ chức cho các hộ nhận khoán rừng, vào
cuối năm 2024

1.480.000.000

Kết quả 2.1
Tổng cộng

101.550.000

10.431.650.000

Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
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6

KIẾN NGHỊ

Đề án được thiết kế dựa trên phân tích thực
trạng việc chi trả DVMTR với các nguyên
nhân đã được phân tích đến nguyên nhân
gốc rễ. Các giải pháp truyền thông mà đề
án đề xuất dựa trên các phân tích, nhằm giải
quyết các nguyên nhân gốc rễ này. Thiết
kế của đề án sử dụng phương pháp luận
khung logic, đảm bảo sự hợp lý của các giải
pháp và tận dụng được các điểm mạnh của
Quỹ BVPTR tỉnh Lâm Đồng. Chúng tôi đề
nghị Lãnh đạo Quỹ BVPTR tỉnh Lâm Đồng,
các đơn vị quản lý nhà nước có liên quan
phê duyệt để thực hiện đề án truyền thông
thực hiện chính sách chi trả DVMTR góp
phần bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại
Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025.

NHÓM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Ông: Hoàng Tất Dương
Giám đốc Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện
2. Ông: Trương Hào Quang
Tư vấn
3. Ông: Nguyễn Thanh Điền
Chuyên gia truyền thông Dự án VFD
4. Tổ truyền thông Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng
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Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch
Dịch vụ
vụ môi
môi trường
trường rừng
rừng tỉnh
tỉnh Lâm
Lâm Đồng,
Đồng, giai
giai đoạn
đoạn 2021-2025
2021-2025

PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Kế hoạch hoạt động của đề án
Kế hoạch truyền thông chi tiết (1.1.2021-31.12.2021)
Mục
tiêu Vào năm 2025, người dân sống gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức về việc bảo vệ môi trường và môi trường
đề rừng và có hành động tích cực và chủ động trong việc bảo vệ và phát triển rừng
án
Mục
Đến năm 2025, người dân sống ở khu vực rừng và gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức căn bản về chi trả dịch
tiêu
vụ môi trường rừng và bảo vệ môi trường rừng
1
Kết
quả
1.1

Quỹ tỉnh có một đội ngũ cán bộ truyền thông được trang bị đầy đủ kỹ năng và phương pháp truyền thông thay
đổi hành vi để thực hiện các hoạt động truyền thông tại cộng đồng một cách hiệu quả, vào cuối năm 2021
Hoạt động
để đạt kết quả

Mô tả hoạt động

Đối tượng
tham gia

Phương
pháp
truyền
thông

1. Thành lập Tổ truyền thông - Cán bộ
Xây dựng đội ngũ quỹ tỉnh (đã thành lập)
tổ truyền
cán bộ truyền 2. Phân công nhiệm vụ thông
thông của đề án
- Cán bộ kí
bao gồm cán bộ cho cán bộ trong tổ truyền hợp đồng
Họp/
1.1.1 truyền thông của thông—lập Bản mô tả công công việc
hội thảo
Quỹ BVPTR tỉnh và việc cho từng vị trí
với
kiểm
cộng tác viên (cán 3. Họp với Kiểm lâm để thống lâm
bộ truyền thông nhất cách phối hợp (phân - Lãnh đạo
theo đề án)
công nhiệm vụ cho từng cán của 2 cơ
quan
bộ).

Tập huấn về kỹ
năng
phương
pháp
truyền
thông thay đổi
1.1.2 hành vi cho đội
ngũ cán bộ truyền
thông của Quỹ
BVPTR và cộng
tác viên

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực
hiện

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm
Đồng

1. Tổ chức tập huấn về kỹ năng
và phương pháp truyền thông
thay đổi hành vi (bao gồm kỷ
năng thúc đẩy), 4 ngày, 25
người
2. Tổ chức truyền thông tại
cộng đồng có tư vấn hỗ trợ 3 - Cán bộ
Tổ truyền
ngày.
thông
3. Tập huấn về kỹ năng xây
- Người của
dựng tài liệu truyền thông (gửi
kiểm lâm
5 người đi học)
- Tư vấn
4. Tập huấn kỹ năng viết tin
bài, chụp ảnh, (gửi 3 người đi
tập huấn)

Tập huấn,
đào tạo,
hướng
dẫn thực
tế

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm
Đồng

5. Cử cán bộ tham quan học
tập kinh nghiệm tổ chức hoạt
động truyền thông tương tự
các tỉnh bạn.
Trang bị thiết bị
1. Mua máy chụp hình, máy Cán
bộ
cần thiết phục vụ
1.1.3
chiếu, màn chiếu, máy tính Tổ truyền Mua sắm
công tác truyền
đồ họa
thông
thông

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm
Đồng

Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
Dề

i

Hoạt động
để đạt kết quả
Kết
quả
1.2

Mô tả hoạt động

Đối tượng
tham gia

Phương
pháp
truyền
thông

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực
hiện

Có 250 cuộc truyền thông tại cộng đồng về chi trả DVMTR và bảo vệ môi trường rừng được thực hiện hiệu quả,
vào cuối năm 2025

1. Tổ chức 25 cuộc truyền
thông tại hội trường xã cho
đại diện 40-50 hộ mỗi cuộc,
bằng phương pháp truyền
Tổ chức truyền thông tương tác, trong 5 năm
thông nhóm nhỏ
(truyền
thông 2. Phát tờ rơi về BVMTR và chi
1.2.1 theo cụm thôn) về trả DVMTR
bảo vệ môi trường 3. Trang cấp sản phẩm truyền
và chi trả DVMTR thông về DVMTR cho các hộ
cho người dân
tham gia (áo thun, mũ, túi
xách...)

Truyền
thông
nhóm
nhỏ

Hộ nhận
khoán rừng
và hộ sống Xây dựng
gần rừng
tài liệu
truyền
thông

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm
Đồng

4. Tổ chức phát thanh về
DVMTR trên hệ thống truyền
Tổ chức 11 cuộc
truyền
thông
nâng cao nhận
1.2.2 thức về chi trả
DVMTR cho chính
quyền, chủ rừng
tại 11 huyện

Họp các chủ rừng, phổ biến
về dự án, nêu bật lợi ích
của việc các bên tham gia
có trách nhiệm vào chi trả Các chủ
DVMTR. Phát tài liệu truyền rừng
thông và tài liệu mô tả dự án
(thiết kế dạng tài liệu truyền
thông)

Truyền
thông
nhóm
nhỏ/
Hội thảo

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm
Đồng

Khảo sát về thói
quen sử dụng các
1.2.3 nguồn thông tin
truyền thông đại
chúng

Khảo sát hành vi của người
dân sống gần rừng, các hộ
nhận khoán rừng về thói
quen xem truyền hình, nghe
đài, đọc báo, sử dụng các
phương tiện truyền thông đại
chúng và mạng xã hội

Khảo sát,
đánh giá
nhu cầu

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm
Đồng

Xây dựng
tài liệu,
phóng
sự truyền
thông

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm
Đồng

Cán bộ
Tổ truyền
thông,
Tư vấn

1. Thiết kế và in tờ rơi về chi trả
DVMTR, và bảo vệ rừng (2 loại)
2. Xây dựng bộ tài liệu truyền
thông phù hợp cho cấp lãnh
đạo: giới thiệu đề án
3. Thiết kế và in pano/áp
phích treo ở các thôn bản
4. Xây dựng phóng sự, bản tin
để phát trên truyền hình, loa
Xây dựng tài liệu
Cán bộ
phát thanh
1.2.4 truyền thông và in
Tổ truyền
ấn/phát hành
5. Thiết lập tài khoản Face- thông
book, Youtube—đăng ký trả phí
cho Facebook để quảng bá
6. Xây dựng phóng sự để
đăng/phát trên Facebook,
Youtube (sử dụng cả phóng
sự truyền hình)
7. Viết bài về BVMTR và chi trả
DVMTR đăng Facebook, web
của Sở NN, Quỹ BV&PTR tỉnh..
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Đối tượng
tham gia

Phương
pháp
truyền
thông

Tờ rơi giới thiệu dự án, giới
Phát tờ rơi đến
Lãnh đạo
thiệu chi trả DVMTR, kết hợp
1.2.5 các cấp lãnh đạo
tỉnh, Sở
văn bản hướng dẫn chi trả
của tỉnh
ban ngành
DVMTR

Thông
qua hội
thảo, tập
huấn, hội
họp

Hoạt động
để đạt kết quả

Mô tả hoạt động

Q1

Q2

Q3 Q4

Đơn vị
thực
hiện

Ngân
sách

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm
Đồng

Mục
tiêu Đến năm 2024, các hộ nhận khoán rừng có thái độ tích cực với bảo vệ rừng và chi trả DVMTR
2
Kết
quả
2.1

Có 200 tổ quản lý rừng (các hộ nhận khoán rừng) được truyền thông hiệu quả, theo đó các hộ nhận khoán rừng
được nhận đầy đủ thông tin về bảo vệ môi trường rừng và chi trả DVMTR, vào cuối năm 2021

Tổ chức 10 cuộc
truyền
thông
2.1.1
nhóm nhỏ—(mục
tiêu 1)
Kết
quả
2.2

Hoạt động truyền thông cho
mục tiêu 1 bao gồm cả các
Truyền
Các hộ
hộ nhận khoán rừng—có bài
thông
nhận
học về lợi ích của sự tham gia
nhóm
khoán rừng
trong quản lý tổ nhận khoán
nhỏ
rừng

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm
Đồng

Có 200 tổ quản lý rừng xây dựng được quy chế quản lý tổ có sự tham gia , theo đó thông tin về hoạt động của nhóm
bao gồm cả thu-chi được công khai minh bạch trong tất cả thành viên của tổ, vào cuối năm 2021

Tập huấn/truyền
thông về cách
2.2.1 quản lý tổ nhận
khoán rừng có sự
tham gia

Tổ chức 5 lớp tập huấn cho
Ban quản lý các tổ nhận
khoán rừng (ít nhất 3 người
mỗi tổ) về cách thức quản lý
tổ nhóm có sự tham gia—Kết
quả của tập huấn bao gồm
Bản thảo quy chế quản lý tổ

Thúc đẩy việc xây dựng quy
Hỗ trợ xây dựng
chế. Hỗ trợ hoàn thiện quy
quy chế quản lý tổ
2.2.2
chế quản lý tổ nhận khoán
nhận khoán rừng
rừng trên cơ sở quy chế đã
có sự tham gia
phác thảo tại lớp tập huấn

Đại diện
Ban quản
lý tổ nhận
koán rừng

Tập huấn

Cán bộ
Tổ truyền
Hỗ trợ
thông,
trực tiếp
Tổ nhận
các tổ
khoán rừng

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm
Đồng
Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm
Đồng

Mục
Đến cuối năm 2023, các hộ gia đình nhận khoán rừng có kiến thức về lợi ích và cách thức thanh toán không dùng
tiêu
tiền mặt trong chi trả DVMTR—sẵn sàng áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt
3
Kết
quả
3.1

Có 200 cuộc truyền thông về thanh toán không dùng tiền mặt được tổ chức cho các hộ nhận khoán rừng, vào cuối
năm 2022

Tổ chức 50 cuộc truyền thông
theo nhóm nhỏ, với đầy đủ
minh họa, nêu bật lợi ích và
hướng dẫn cách thực hiện
Tổ chức truyền chuyển khoản ngân hàng, ví
thông về thanh điện tử—các nội dung:
toán không dùng
Hộ nhận
3.1.1
- Hướng dẫn cách sử dụng
tiền mặt cho các
khoán rừng
các phương tiện thanh toán
hộ gia đình bảo
không dùng tiền mặt (điện
vệ rừng
thoại cài ViettelPay, truy cập
thông tin tài khoản…)

Truyền
thông
nhóm
nhỏ

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm
Đồng

- Đăng ký hồ sơ chi trả không
dùng tiền mặt
Đề
Đề án
án truyền
truyền thông
thông thực
thực hiện
hiện chính
chính sách
sách chi
chi trả
trả Dịch
dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025

25
iii

Kế hoạch truyền thông chi tiết (1.1.2022 – 31.12.2022)
Mục
tiêu Vào năm 2025, người dân sống gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức về việc bảo vệ môi trường và môi trường rừng
đề và có hành động tích cực và chủ động trong việc bảo vệ và phát triển rừng
án
Mục
Đến năm 2025, người dân sống ở khu vực rừng và gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức căn bản về chi trả dịch vụ
tiêu
môi trường rừng và bảo vệ môi trường rừng
1
Kết
quả
1.1

Quỹ tỉnh có một đội ngũ cán bộ truyền thông được trang bị đầy đủ kỹ năng và phương pháp truyền thông thay đổi
hành vi để thực hiện các hoạt động truyền thông tại cộng đồng một cách hiệu quả, vào cuối năm 2021

Hoạt động
để đạt kết quả

Mô tả hoạt động

Đối tượng
tham gia

1. Tổ chức lớp tập huấn
Tập huấn về kỹ truyền thông nâng cao, 3
năng
phương ngày, 10-15 người.
- Cán bộ Tổ
pháp
truyền 2. Tập huấn nâng cao về truyền thông
thông nâng cao kỹ năng xây dựng tài liệu - Người của
1.1.1
cho đội ngũ cán truyền thông (gửi 5 người kiểm lâm
bộ truyền thông đi học)
- Tư vấn
của Quỹ BVPTR và 3. Tập huấn nâng cao viết
cộng tác viên
tin bài, chụp ảnh (gửi 3

Phương
pháp
truyền
thông

Đào tạo

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực hiện

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

người đi tập huấn)

Kết
quả
1.2

Có 250 cuộc truyền thông tại cộng đồng về chi trả DVMTR và bảo vệ môi trường rừng được thực hiện hiệu quả, vào
cuối năm 2025

1. Tổ chức 25 cuộc truyền
thông tại hội trường xã
cho đại diện 40-50 hộ mỗi
cuộc, bằng phương pháp
truyền thông tương tác,
Tổ chức truyền trong 5 năm
thông nhóm nhỏ
(truyền
thông 2. Phát tờ rơi về BVMTR và
1.2.1 theo cụm thôn) về chi trả DVMTR
bảo vệ môi trường 3. Trang cấp sản phẩm
và chi trả DVMTR truyền thông về DVMTR
cho người dân
cho các hộ tham gia (áo
thun, mũ, túi xách..)

Hộ nhận
khoán rừng
và hộ sống
gần rừng

Truyền
thông
nhóm
nhỏ
Xây dựng
tài liệu
truyền
thông

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

4. Tổ chức phát thanh về
DVMTR trên hệ thống truyền
thanh của địa phương
1. Tổ chức cuộc thi vẽ tìm
hiểu về chính sách chi trả
DVMTR, bảo vệ rừng cho
Tổ chức cuộc thi học sinh trung học cơ sở.
vẽ và 10 cuộc
2. Tổ chức tại các trường
truyền thông tại
Giáo viên,
THCS, lồng ghép vào hoạt
1.2.2 10 trường học về
học sinh
động ngoại khóa để phổ
bảo vệ môi trường
THCS
biến kiến thức và tổ chức
và chi trả DVMTR
thi về bảo vệ môi trường
cho học sinh
rừng cho học sinh

Tổ chức
cuộc thi
tìm hiểu

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

3. Phát tờ rơi về BVMTR và
chi trả DVMTR

iv
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Hoạt động
để đạt kết quả

Mô tả hoạt động

Đối tượng
tham gia

Phương
pháp
truyền
thông

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực hiện

4. Phát động phong trào
tham gia bảo vệ và phát triển
rừng trong trường học, trong
đó chỉ rõ việc trẻ em có thể
làm trực tiếp và thuyết phục/
khuyến khích cha mẹ trong
chi trả DVMTR và bảo vệ và
phát triển rừng
Ngày hội truyền thông được
tổ chức trong vòng 1 ngày—
kịch bản tổng thể với các
thông điệp về chi trả DVMTR
và bảo vệ rừng do cán bộ Tổ
truyền thông dẫn chương
trình—đặt câu hỏi, tổng kết
nêu bật các thông điệp. Sự
kiện này sẽ bao gồm các nội
dung chính sau:
Tổ chức 11 sự kiện
ngày hội truyền
thông tại 11 huyện,
bao gồm văn nghệ
(hát, kịch về chi trả
1.2.3
DVMTR), thi về chủ
đề chi trả DVMTR,
phát động phong
trào bảo vệ và phát
triển rừng…

- Phát tờ rơi/tài liệu truyền thông
- Các trường và cơ quan đoàn
thể tham gia hát, kịch về
BVMTR
- Ít nhất 1 vở kịch tương tác có
chủ đề về BVMTR và chi trả
DVMTR (Người dẫn chương
trình đặt câu hỏi với khán giả
và nhấn mạnh thông điệp)

Người dân
Học sinh
Đại diện
cơ quan
ban ngành Sự kiện
(UBND,
cộng
Hội phụ
đồng
nữ, Đoàn
thanh
niên…)

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

- Thi giữa các đội (trường, cơ
quan…) thể hiện kiến thức
về BVMTR và chi trả DVMTR
(Người dẫn chương trình đặt
câu hỏi cho các đội và khán
giả—nhấn mạnh thông điệp).
Trao thưởng cho các đội đoạt
giải
- Phát động phong trào bảo
vệ và phát triển rừng

Tổ chức 11 cuộc
truyền thông nâng
cao nhận thức về
1.2.4
chi trả DVMTR cho
chính quyền, chủ
rừng tại 11 huyện

Họp các chủ rừng, phổ biến
về dự án, nêu bật lợi ích của
việc các bên tham gia có trách
Các chủ
nhiệm vào chi trả DVMTR.
rừng
Phát tài liệu truyền thông và
tài liệu mô tả dự án (thiết kế
dạng tài liệu truyền thông)

Truyền
thông
nhóm
nhỏ/ Hội
thảo

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Xây dựng
tài liệu,
phóng
sự truyền
thông

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

1. Cập nhật thiết kế và in tờ rơi
về chi trả DVMTR, và bảo vệ
rừng (2 loại)
2. Thiết kế và in pano/áp
phích treo ở các thôn bản

Xây dựng tài liệu
Cán bộ
1.2.5 truyền thông và in 3. Xây dựng phóng sự, bản tin Tổ truyền
để phát trên truyền hình, loa thông
ấn/phát hành
phát thanh
4. Xây dựng phóng sự để
đăng/phát trên Facebook,
Youtube (sử dụng cả phóng
sự truyền hình)

Đề
Đề án
án truyền
truyền thông
thông thực
thực hiện
hiện chính
chính sách
sách chi
chi trả
trả Dịch
dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
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Đối tượng
tham gia

Phương
pháp
truyền
thông

Tờ rơi giới thiệu dự án,
Phát tờ rơi đến
Lãnh đạo
giới thiệu chi trả DVMTR,
1.2.6 các cấp lãnh đạo
tỉnh, Sở ban
kết hợp văn bản hướng
của tỉnh
ngành
dẫn chi trả DVMTR

Thông
qua hội
thảo, tập
huấn, hội
họp

Hoạt động
để đạt kết quả

Mô tả hoạt động

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực hiện

5. Phát động phong trào
t5. Viết bài về BVMTR và
chi trả DVMTR đăng Facebook, web của Sở NN, Quỹ
BV&PTR tỉnh..
6. Sản xuất hoặc sưu tầm
phim tài liệu về bảo vệ
và phát triển rừng—nêu
gương điển hình
Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Mục
tiêu Đến năm 2024, các hộ nhận khoán rừng có thái độ tích cực với bảo vệ rừng và chi trả DVMTR
2
Kết
quả
2.1

Có 200 tổ quản lý rừng (các hộ nhận khoán rừng) được truyền thông hiệu quả, theo đó các hộ nhận khoán rừng được
nhận đầy đủ thông tin về bảo vệ môi trường rừng và chi trả DVMTR, vào cuối năm 2021

Tổ chức 10 cuộc
truyền
thông
2.1.1
nhóm nhỏ—(mục
tiêu 1)
Kết
quả
2.2

Hoạt động truyền thông
cho mục tiêu 1 bao gồm cả
các hộ nhận khoán rừng— Các hộ nhận
có bài học về lợi ích của sự khoán rừng
tham gia trong quản lý tổ
nhận khoán rừng

Truyền
thông
nhóm
nhỏ

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Có 200 tổ quản lý rừng xây dựng được quy chế quản lý tổ có sự tham gia , theo đó thông tin về hoạt động của nhóm
bao gồm cả thu-chi được công khai minh bạch trong tất cả thành viên của tổ, vào cuối năm 2021

Tập huấn/truyền
thông về cách
2.2.1 quản lý tổ nhận
khoán rừng có sự
tham gia

Tổ chức 5 lớp tập huấn
cho Ban quản lý các tổ
nhận khoán rừng (ít nhất 3
người mỗi tổ) về cách thức
quản lý tổ nhóm có sự
tham gia—Kết quả của tập
huấn bao gồm Bản thảo
quy chế quản lý tổ

Đại diện Ban
quản lý tổ
nhận koán
rừng

Tập huấn

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Mục
Đến cuối năm 2023, các hộ gia đình nhận khoán rừng có kiến thức về lợi ích và cách thức thanh toán không dùng tiền
tiêu
mặt trong chi trả DVMTR—sẵn sàng áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt
3
Kết
quả
3.1

Có 200 cuộc truyền thông về thanh toán không dùng tiền mặt được tổ chức cho các hộ nhận khoán rừng, vào cuối
năm 2022
Tổ chức 50 cuộc truyền
thông theo nhóm nhỏ, với
đầy đủ minh họa, nêu bật
lợi ích và hướng dẫn cách
thực hiện chuyển khoản Hộ nhận
ngân hàng, ví điện tử—các khoán rừng
nội dung:

Tổ chức truyền
thông về thanh
toán không dùng
3.1.1
tiền mặt cho các
hộ gia đình bảo
vệ rừng
- Hướng dẫn cách sử dụng
các phương tiện thanh
toán không dùng tiền mặt

vi

Truyền
thông
nhóm
nhỏ

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng
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(điện thoại cài ViettelPay, truy
cập thông tin tài khoản…)
- Đăng ký hồ sơ chi trả không
dùng tiền mặt

Tham mưu lập hồ
sơ chi trả không
3.1.2 dùng tiền mặt
cho các hộ bảo vệ
rừng

- Truyền thông đóng vai trò
tham mưu và đề nghị can thiệp
hoạt động này để đạt được các
mục tiêu khác và nhưng không Cán bộ
nằm trong kế hoạch thực hiện Tổ truyền
của đề án truyền thông
thông
- Sử dụng kết quả từ tập huấn/
truyền thông về thanh toán
không dùng tiền mặt

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Kế hoạch truyền thông chi tiết (1.1.2023 – 31.12.2023)
Mục
tiêu Vào năm 2025, người dân sống gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức về việc bảo vệ môi trường và môi trường
đề rừng và có hành động tích cực và chủ động trong việc bảo vệ và phát triển rừng
án
Mục
Đến năm 2025, người dân sống ở khu vực rừng và gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức căn bản về chi trả dịch vụ
tiêu
môi trường rừng và bảo vệ môi trường rừng
1
Kết
quả
1.1

Quỹ tỉnh có một đội ngũ cán bộ truyền thông được trang bị đầy đủ kỹ năng và phương pháp truyền thông thay đổi
hành vi để thực hiện các hoạt động truyền thông tại cộng đồng một cách hiệu quả, vào cuối năm 2021

Hoạt động để đạt kết
quả
Kết
quả
1.2

Mô tả hoạt động

Đối tượng
tham gia

Phương
pháp
truyền
thông

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực hiện

Có 250 cuộc truyền thông tại cộng đồng về chi trả DVMTR và bảo vệ môi trường rừng được thực hiện hiệu quả,
vào cuối năm 2025

Hoạt động để đạt kết
quả

Mô tả hoạt động

1. Tổ chức 25 cuộc truyền
thông tại hội trường xã cho
đại diện 40-50 hộ mỗi cuộc,
bằng phương pháp truyền
Tổ chức truyền thông tương tác, trong 5 năm
thông nhóm nhỏ 2. Phát tờ rơi về BVMTR và
(truyền
thông chi trả DVMTR
1.2.1 theo cụm thôn) về
bảo vệ môi trường 3. Trang cấp sản phẩm
và chi trả DVMTR truyền thông về DVMTR cho
các hộ tham gia (áo thun,
cho người dân
mũ, túi xách...)

Đối tượng
tham gia

Hộ nhận
khoán
rừng và hộ
sống gần
rừng

Phương
pháp
truyền
thông

Truyền
thông
nhóm
nhỏ
Xây dựng
tài liệu
truyền
thông

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực hiện

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

4. Tổ chức phát thanh về
DVMTR trên hệ thống truyền
thanh của địa phương
Tổ chức 15 cuộc
truyền thông tại
15 trường học về
1.2.2
bảo vệ môi trường
và chi trả DVMTR
cho học sinh

1. Tổ chức cuộc thi vẽ tìm
hiểu về chính sách chi trả Giáo viên,
DVMTR, bảo vệ rừng cho học sinh
học sinh trung học cơ sở.
THCS

Tổ chức
cuộc thi
tìm hiểu

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Đề
Đề án
án truyền
truyền thông
thông thực
thực hiện
hiện chính
chính sách
sách chi
chi trả
trả Dịch
dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025

29
vii

Hoạt động để đạt kết
quả

Mô tả hoạt động

Đối tượng
tham gia

Phương
pháp
truyền
thông

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực hiện

2. Tổ chức tại các trường THCS,
lồng ghép vào hoạt động
ngoại khóa để phổ biến kiến
thức và tổ chức thi về bảo vệ
môi trường rừng cho học sinh
3. Phát tờ rơi về BVMTR và chi
trả DVMTR
4. Phát động phong trào tham
gia bảo vệ và phát triển rừng
trong trường học, trong đó chỉ
rõ việc trẻ em có thể làm trực
tiếp và thuyết phục/khuyến
khích cha mẹ trong chi trả
DVMTR và bảo vệ và phát triển
rừng

Tổ chức 11 cuộc
truyền
thông
nâng cao nhận
1.2.3 thức về chi trả
DVMTR cho chính
quyền, chủ rừng
tại 11 huyện

Họp các chủ rừng, phổ biến
về dự án, nêu bật lợi ích
của việc các bên tham gia
có trách nhiệm vào chi trả Các chủ
DVMTR. Phát tài liệu truyền rừng
thông và tài liệu mô tả dự án
(thiết kế dạng tài liệu truyền
thông)

Truyền
thông
nhóm
nhỏ/ Hội
thảo

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Xây
dựng
tài liệu,
phóng
sự truyền
thông

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Thông
Tờ rơi giới thiệu dự án, giới
Phát tờ rơi đến
Lãnh đạo qua hội
thiệu chi trả DVMTR, kết hợp
1.2.5 các cấp lãnh đạo
tỉnh, Sở
thảo, tập
văn bản hướng dẫn chi trả
của tỉnh
ban ngành huấn, hội
DVMTR
họp

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

1. Xây dựng phóng sự, bản
tin để phát trên truyền hình,
loa phát thanh
2. Xây dựng phóng sự để
Xây dựng tài liệu đăng/phát trên Facebook, Cán bộ
1.2.4 truyền thông và in Youtube (sử dụng cả phóng Tổ truyền
ấn/phát hành
sự truyền hình)
thông
3. Viết bài về BVMTR và chi
trả DVMTR đăng Facebook,
web của Sở NN, Quỹ BV&PTR
tỉnh..

Mục
tiêu Đến năm 2024, các hộ nhận khoán rừng có thái độ tích cực với bảo vệ rừng và chi trả DVMTR
2
Kết
quả
2.1

Có 200 tổ quản lý rừng (các hộ nhận khoán rừng) được truyền thông hiệu quả, theo đó các hộ nhận khoán rừng
được nhận đầy đủ thông tin về bảo vệ môi trường rừng và chi trả DVMTR, vào cuối năm 2021

Tổ chức 10 cuộc
truyền
thông
2.1.1
nhóm nhỏ—(mục
tiêu 1)
Kết
quả
2.2

viii

Hoạt động truyền thông cho
mục tiêu 1 bao gồm cả các Các hộ
hộ nhận khoán rừng—có bài nhận
học về lợi ích của sự tham gia khoán
trong quản lý tổ nhận khoán rừng
rừng

Truyền
thông
nhóm
nhỏ

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Có 200 tổ quản lý rừng xây dựng được quy chế quản lý tổ có sự tham gia, theo đó thông tin về hoạt động của
nhóm bao gồm cả thu-chi được công khai minh bạch trong tất cả thành viên của tổ, vào cuối năm 2021
Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025

Tập huấn/truyền
thông về cách
2.2.1 quản lý tổ nhận
khoán rừng có sự
tham gia

Tổ chức 5 lớp tập huấn cho Ban
quản lý các tổ nhận khoán rừng (ít
nhất 3 người mỗi tổ) về cách thức
quản lý tổ nhóm có sự tham gia —
Kết quả của tập huấn bao gồm Bản
thảo quy chế quản lý tổ

Đại diện
Ban quản
Tập
lý tổ nhận
huấn
khoán rừng

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Mục
Đến cuối năm 2023, các hộ gia đình nhận khoán rừng có kiến thức về lợi ích và cách thức thanh toán không dùng tiền
tiêu
mặt trong chi trả DVMTR—sẵn sàng áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt
3
Kết
quả
3.1

Có 200 cuộc truyền thông về thanh toán không dùng tiền mặt được tổ chức cho các hộ nhận khoán rừng, vào cuối
năm 2022

Tổ chức 50 cuộc truyền thông
theo nhóm nhỏ, với đầy đủ minh
họa, nêu bật lợi ích và hướng dẫn
Tổ chức truyền cách thực hiện chuyển khoản ngân
thông về thanh hàng, ví điện tử—các nội dung:
toán không dùng - Hướng dẫn cách sử dụng các Hộ nhận
3.1.1
tiền mặt cho các phương tiện thanh toán không khoán rừng
hộ gia đình bảo dùng tiền mặt (điện thoại cài Vivệ rừng
ettelPay, truy cập thông tin tài
khoản…)

Truyền
thông
nhóm
nhỏ

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

- Đăng ký hồ sơ chi trả không dùng
tiền mặt

Kế hoạch truyền thông chi tiết (1.1.2024 – 31.12.2024)
Mục
tiêu Vào năm 2025, người dân sống gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức về việc bảo vệ môi trường và môi trường rừng
đề và có hành động tích cực và chủ động trong việc bảo vệ và phát triển rừng
án
Mục
Đến năm 2025, người dân sống ở khu vực rừng và gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức căn bản về chi trả dịch vụ
tiêu
môi trường rừng và bảo vệ môi trường rừng
1
Kết
quả
1.1

Có 250 cuộc truyền thông tại cộng đồng về chi trả DVMTR và bảo vệ môi trường rừng được thực hiện hiệu quả, vào
cuối năm 2025

Hoạt động để đạt kết
quả

Mô tả hoạt động

1. Tổ chức 25 cuộc truyền
thông tại hội trường xã
cho đại diện 40-50 hộ mỗi
cuộc, bằng phương pháp
truyền thông tương tác,
Tổ chức truyền trong 5 năm
thông nhóm nhỏ
(truyền
thông 2. Phát tờ rơi về BVMTR và
1.2.1 theo cụm thôn) về chi trả DVMTR
bảo vệ môi trường 3. Trang cấp sản phẩm
và chi trả DVMTR truyền thông về DVMTR
cho người dân
cho các hộ tham gia (áo
thun, mũ, túi xách...)

Đối tượng
tham gia

Hộ nhận
khoán rừng
và hộ sống
gần rừng

Phương
pháp
truyền
thông

Truyền
thông
nhóm
nhỏ
Xây dựng
tài liệu
truyền
thông

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực hiện

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

4. Tổ chức phát thanh về
DVMTR trên hệ thống truyền
thanh của địa phương
Đề
Đề án
án truyền
truyền thông
thông thực
thực hiện
hiện chính
chính sách
sách chi
chi trả
trả Dịch
dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
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Hoạt động để đạt kết
quả
Tổ chức 11 cuộc
truyền
thông
nâng cao nhận
1.2.2 thức về chi trả
DVMTR cho chính
quyền, chủ rừng
tại 11 huyện

Mô tả hoạt động

Đối tượng
tham gia

Họp các chủ rừng, phổ
biến về dự án, nêu bật lợi
ích của việc các bên tham
gia có trách nhiệm vào chi
Các chủ rừng
trả DVMTR. Phát tài liệu
truyền thông và tài liệu
mô tả dự án (thiết kế dạng
tài liệu truyền thông)

Phương
pháp
truyền
thông

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực hiện

Truyền
thông
nhóm
nhỏ/ Hội
thảo

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Xây dựng
tài liệu,
phóng
sự truyền
thông

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

1. Xây dựng phóng sự,
bản tin để phát trên truyền
hình, loa phát thanh
2. Xây dựng phóng sự
Xây dựng tài liệu để đăng/phát trên FaceCán bộ Tổ
1.2.3 truyền thông và in book, Youtube (sử dụng
truyền thông
ấn/phát hành
cả phóng sự truyền hình)
3. Viết bài về BVMTR và
chi trả DVMTR đăng Facebook, web của Sở NN,
Quỹ BV&PTR tỉnh..
Tờ rơi giới thiệu dự án,
Phát tờ rơi đến
Lãnh đạo
giới thiệu chi trả DVMTR,
1.2.4 các cấp lãnh đạo
tỉnh, Sở ban
kết hợp văn bản hướng
của tỉnh
ngành
dẫn chi trả DVMTR
Mục
tiêu Đến năm 2024, các hộ nhận khoán rừng có thái độ tích cực với bảo vệ rừng và chi trả DVMTR
2
Kết
quả
2.1

Có 200 tổ quản lý rừng (các hộ nhận khoán rừng) được truyền thông hiệu quả, theo đó các hộ nhận khoán rừng được
nhận đầy đủ thông tin về bảo vệ môi trường rừng và chi trả DVMTR, vào cuối năm 2021

Tổ chức 10 cuộc
truyền
thông
2.1.1
nhóm nhỏ—(mục
tiêu 1)
Kết
quả
2.2

Hoạt động truyền thông
cho mục tiêu 1 bao gồm cả
các hộ nhận khoán rừng— Các hộ nhận
có bài học về lợi ích của sự khoán rừng
tham gia trong quản lý tổ
nhận khoán rừng

Truyền
thông
nhóm
nhỏ

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Có 200 tổ quản lý rừng xây dựng được quy chế quản lý tổ có sự tham gia , theo đó thông tin về hoạt động của nhóm
bao gồm cả thu-chi được công khai minh bạch trong tất cả thành viên của tổ, vào cuối năm 2021

Tập huấn/truyền
thông về cách
2.2.1 quản lý tổ nhận
khoán rừng có sự
tham gia

Tổ chức 5 lớp tập huấn
cho Ban quản lý các tổ
nhận khoán rừng (ít nhất 3
người mỗi tổ) về cách thức
quản lý tổ nhóm có sự
tham gia—Kết quả của tập
huấn bao gồm Bản thảo
quy chế quản lý tổ

Đại diện Ban
quản lý tổ
nhận koán
rừng

Tập huấn

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Mục
Đến cuối năm 2023, các hộ gia đình nhận khoán rừng có kiến thức về lợi ích và cách thức thanh toán không dùng tiền
tiêu
mặt trong chi trả DVMTR—sẵn sàng áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt
3
Kết
quả
3.1

x

Có 200 cuộc truyền thông về thanh toán không dùng tiền mặt được tổ chức cho các hộ nhận khoán rừng, vào cuối
năm 2022

Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả Dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025

Hoạt động để đạt kết
quả

Mô tả hoạt động

Đối tượng
tham gia

Tổ chức 50 cuộc truyền thông
theo nhóm nhỏ, với đầy đủ
minh họa, nêu bật lợi ích và
hướng dẫn cách thực hiện
Tổ chức truyền chuyển khoản ngân hàng, ví
thông về thanh điện tử—các nội dung:
toán không dùng
Hộ nhận
3.1.1
- Hướng dẫn cách sử dụng
tiền mặt cho các
khoán rừng
các phương tiện thanh toán
hộ gia đình bảo
không dùng tiền mặt (điện
vệ rừng
thoại cài ViettelPay, truy cập
thông tin tài khoản…)

Phương
pháp
truyền
thông

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Truyền
thông
nhóm
nhỏ

Đơn vị
thực hiện

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

- Đăng ký hồ sơ chi trả không
dùng tiền mặt

Kế hoạch truyền thông chi tiết (1.1.2025 – 31.12.2025)
Mục
tiêu Vào năm 2025, người dân sống gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức về việc bảo vệ môi trường và môi trường rừng
đề và có hành động tích cực và chủ động trong việc bảo vệ và phát triển rừng
án
Mục
Đến năm 2025, người dân sống ở khu vực rừng và gần rừng tỉnh Lâm Đồng có kiến thức căn bản về chi trả dịch vụ
tiêu
môi trường rừng và bảo vệ môi trường rừng
1
Kết
quả
1.2

Có 250 cuộc truyền thông tại cộng đồng về chi trả DVMTR và bảo vệ môi trường rừng được thực hiện hiệu quả, vào
cuối năm 2025

Hoạt động để đạt kết
quả

Mô tả hoạt động

1. Tổ chức 25 cuộc truyền
thông tại hội trường xã cho
đại diện 40-50 hộ mỗi cuộc,
bằng phương pháp truyền
Tổ chức truyền thông tương tác, trong 5 năm
thông nhóm nhỏ 2. Phát tờ rơi về BVMTR và
(truyền
thông chi trả DVMTR
1.2.1 theo cụm thôn) về
bảo vệ môi trường 3. Trang cấp sản phẩm
và chi trả DVMTR truyền thông về DVMTR cho
các hộ tham gia (áo thun,
cho người dân
mũ, túi xách...)

Đối tượng
tham gia

Phương
pháp
truyền
thông

Truyền
thông
nhóm
Hộ nhận
nhỏ
khoán rừng
Xây dựng
và hộ sống
tài liệu
gần rừng
truyền
thông

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực hiện

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

4. Tổ chức phát thanh về
DVMTR trên hệ thống truyền
thanh của địa phương
Tổ chức 11 cuộc
truyền
thông
nâng cao nhận
1.2.2 thức về chi trả
DVMTR cho chính
quyền, chủ rừng
tại 11 huyện

Họp các chủ rừng, phổ biến
về dự án, nêu bật lợi ích của
việc các bên tham gia có trách
Các chủ
nhiệm vào chi trả DVMTR.
rừng
Phát tài liệu truyền thông và
tài liệu mô tả dự án (thiết kế
dạng tài liệu truyền thông)

Truyền
thông
nhóm
nhỏ/ Hội
thảo

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Đề
Đề án
án truyền
truyền thông
thông thực
thực hiện
hiện chính
chính sách
sách chi
chi trả
trả Dịch
dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
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Hoạt động để đạt kết
quả

Mô tả hoạt động

Đối tượng
tham gia

Phương
pháp
truyền
thông

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực hiện

1. Xây dựng phóng sự, bản
tin để phát trên truyền hình,
loa phát thanh
2. Xây dựng phóng sự
Xây dựng tài liệu để đăng/phát trên Face- Cán bộ
1.2.3 truyền thông và book, Youtube (sử dụng cả Tổ truyền
in ấn/phát hành
phóng sự truyền hình)
thông
3. Viết bài về BVMTR và
chi trả DVMTR đăng Facebook, web của Sở NN, Quỹ
BV&PTR tỉnh..

Xây dựng
tài liệu,
phóng
sự truyền
thông

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Tờ rơi giới thiệu dự án, giới
Phát tờ rơi đến
Lãnh đạo
thiệu chi trả DVMTR, kết
1.2.4 các cấp lãnh đạo
tỉnh, Sở ban
hợp văn bản hướng dẫn chi
của tỉnh
ngành
trả DVMTR
Mục
tiêu Đến năm 2024, các hộ nhận khoán rừng có thái độ tích cực với bảo vệ rừng và chi trả DVMTR
2
Kết
quả
2.1

Có 200 tổ quản lý rừng (các hộ nhận khoán rừng) được truyền thông hiệu quả, theo đó các hộ nhận khoán rừng
được nhận đầy đủ thông tin về bảo vệ môi trường rừng và chi trả DVMTR, vào cuối năm 2021

Tổ chức 10 cuộc
truyền
thông
2.1.1
nhóm nhỏ—(mục
tiêu 1)
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Hoạt động truyền thông
cho mục tiêu 1 bao gồm cả
các hộ nhận khoán rừng— Các hộ nhận
có bài học về lợi ích của sự khoán rừng
tham gia trong quản lý tổ
nhận khoán rừng

Truyền
thông
nhóm
nhỏ

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025

Hoạt động để đạt kết
quả
Kết
quả
2.2

Mô tả hoạt động

Đối tượng
tham gia

Phương
pháp
truyền
thông

Q1

Q2

Q3 Q4

Ngân
sách

Đơn vị
thực hiện

Có 200 tổ quản lý rừng xây dựng được quy chế quản lý tổ có sự tham gia, theo đó thông tin về hoạt động của nhóm
bao gồm cả thu-chi được công khai minh bạch trong tất cả thành viên của tổ, vào cuối năm 2021

Tập huấn/truyền
thông về cách
2.2.1 quản lý tổ nhận
khoán rừng có sự
tham gia

Tổ chức 5 lớp tập huấn cho
Ban quản lý các tổ nhận
khoán rừng (ít nhất 3 người
mỗi tổ) về cách thức quản lý
tổ nhóm có sự tham gia—Kết
quả của tập huấn bao gồm
Bản thảo quy chế quản lý tổ

Đại diện
Ban quản
lý tổ nhận
koán rừng

Tập huấn

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

Mục
Đến cuối năm 2023, các hộ gia đình nhận khoán rừng có kiến thức về lợi ích và cách thức thanh toán không dùng
tiêu
tiền mặt trong chi trả DVMTR—sẵn sàng áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt
3
Kết
quả
3.1

Có 200 cuộc truyền thông về thanh toán không dùng tiền mặt được tổ chức cho các hộ nhận khoán rừng, vào cuối
năm 2022

Tổ chức 50 cuộc truyền
thông theo nhóm nhỏ, với
đầy đủ minh họa, nêu bật
lợi ích và hướng dẫn cách
Tổ chức truyền thực hiện chuyển khoản
thông về thanh ngân hàng, ví điện tử—các
toán không dùng nội dung:
Hộ nhận
3.1.1
tiền mặt cho các - Hướng dẫn cách sử dụng khoán rừng
hộ gia đình bảo các phương tiện thanh toán
vệ rừng
không dùng tiền mặt (điện
thoại cài ViettelPay, truy
cập thông tin tài khoản…)

Truyền
thông
nhóm
nhỏ

Quỹ
BV&PTR
tỉnh
Lâm Đồng

- Đăng ký hồ sơ chi trả
không dùng tiền mặt

Đề án truyền thông thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
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Phụ lục 2: Kế hoạch Giám sát đề án truyền thông giai đoạn
2021-2025
Nguồn
thông tin

Thời gian
giám sát

Cấp bậc

Mục tiêu

Chỉ số giám sát

Mục tiêu
đề án

Vào năm 2025, người dân
sống gần rừng tỉnh Lâm
Đồng có kiến thức về việc
bảo vệ môi trường và môi
trường rừng và có hành
động tích cực và chủ động
trong việc bảo vệ và phát
triển rừng

Tỉ lệ người dân sống
gần rừng, trả lời được
các thông tin cơ bản
về bảo vệ môi trường
và nêu được các biện
pháp bảo vệ môi
trường rừng, 85%, 2025

Đến năm 2025, người dân
sống ở khu vực rừng và
gần rừng tỉnh Lâm Đồng có
Mục tiêu 1
kiến thức căn bản về chi trả
dịch vụ môi trường rừng và
bảo vệ môi trường rừng.

Tỉ lệ người dân, trả lời
được các thông tin cơ
bản về chi trả DVMTR
và nêu được các biện
pháp bảo vệ môi
trường rừng, 85%, 2025

Phỏng vấn
Sau buổi
người dân khi
truyền
đánh giá cuối kỳ thông;
Phỏng vấn sau Hàng quý;
Cuối kỳ đề
buổi truyền
án
thông

Ít nhất 50% cán bộ
tổ truyền thông thực
hiện hiệu quả các buổi
truyền thông tương tác
tại cộng đồng

Quan sát
tại các buổi
truyền thông
Báo cáo hoạt
động truyền
thông
Đánh giá của
cán bộ Tổ
truyền thông

Phỏng vấn
người dân
Phỏng vấn sau Đánh giá
buổi truyền
cuối kỳ
thông

Kết quả
1.1

Quỹ tỉnh có một đội ngũ
cán bộ truyền thông được
trang bị đầy đủ kỹ năng
và phương pháp truyền
thông thay đổi hành vi để
thực hiện các hoạt động
truyền thông tại cộng
đồng một cách hiệu quả,
vào cuối năm 2021

Hoạt
động
1.1.1

Xây dựng đội ngũ cán bộ
truyền thông của đề án bao
gồm cán bộ truyền thông
của Quỹ BVPTR tỉnh và
cộng tác viên (cán bộ truyền
thông theo đề án)

Hoạt
động
1.1.2

Tập huấn về kỹ năng
phương pháp truyền thông
thay đổi hành vi cho đội ngũ
cán bộ truyền thông của
Quỹ BVPTR và cộng tác viên

Vào thời
gian thực
hiện

Số cuộc truyền thông
tại cộng đồng được
thực hiện, 250 cuộc,
Có 250 cuộc truyền thông 2025
Báo cáo hoạt
tại cộng đồng về chi trả
động
DVMTR và bảo vệ môi Tỉ lệ người dân trả lời
Phỏng vấn
trường rừng được thực được các thông tin cơ
người dân
hiện hiệu quả, vào cuối bản về chi trả DVMTR
và nêu được các biện
năm 2025
pháp bảo vệ môi
trường rừng, 85%,
2025

Sau buổi
truyền
thông;
Hàng quý;
Cuối kỳ đề
án

Tổ chức 200 cuộc truyền
thông nhóm nhỏ (truyền
thông theo cụm thôn) về
bảo vệ môi trường và chi trả
DVMTR cho người dân

Vào thời
gian thực
hiện

Kết quả
1.2

Hoạt
động
1.2.1

xiv

Báo cáo tập
huấn của
chuyên gia

Sau buổi
truyền
thông;
Hàng quý;
Cuối kỳ đề
án

Công cụ

Người
thực hiện

Cán bộ
truyền
thông
Phỏng vấn
Chuyên gia
đánh giá

Bảng hỏi

Cán bộ
truyền
thông
Cán bộ
giám sát
Chuyên gia
đánh giá

Cán bộ
truyền
Bảng kiểm
thông;
Báo cáo
Cán bộ
giám sát

Q4 2021

Cán bộ
truyền
Bảng hỏi
thông;
Báo cáo
Cán bộ
hoạt động giám sát
Chuyên gia
đánh giá
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Chỉ số giám sát

Nguồn
thông tin

Thời gian
giám sát

Cấp bậc

Mục tiêu

Hoạt
động
1.2.2

Tổ chức 50 cuộc truyền
thông tại 50 trường học về
bảo vệ môi trường và chi trả
DVMTR cho học sinh, cùng
với phát động phong trào
tham gia bảo vệ và phát
triển rừng trong trường học,
trong đó chỉ rõ việc trẻ em
có thể làm trực tiếp và chia
sẻ/ hỗ trợ cha mẹ trong chi
trả DVMTR và bảo vệ và
phát triển rừng.

Vào thời
gian thực
hiện

Hoạt
động
1.2.3

Tổ chức 11 sự kiện ngày hội
truyền thông tại 11 huyện,
bao gồm văn nghệ (hát, kịch
về chi trả DVMTR), thi về
chủ đề chi trả DVMTR, phát
động phong trào bảo vệ và
phát triển rừng…

Vào thời
gian thực
hiện

Hoạt
động
1.2.4

Tổ chức 11 cuộc truyền
thông nâng cao nhận thức
về chi trả DVMTR cho chính
quyền, chủ rừng tại 11
huyện

Vào thời
gian thực
hiện

Đến năm 2024, các
hộ nhận khoán rừng
Mục tiêu 2 có thái độ tích cực với
bảo vệ rừng và chi trả
DVMTR

Tỉ lệ hộ nhận khoán
thực hiện tuần tra Báo cáo hoạt
rừng đầy đủ theo kế động tuần tra
hoạch, 85%, 2024
rừng;
Tỉ lệ số vụ xâm phạm Phỏng vấn
rừng được các hộ người dân
nhận khoán báo cáo,
90%, 2024

Kết quả
2.1

Có 200 tổ quản lý rừng
(các hộ nhận khoán rừng)
được truyền thông hiệu
quả, theo đó các hộ nhận
khoán rừng được nhận
đầy đủ thông tin về bảo
vệ môi trường rừng và chi
trả DVMTR, vào cuối năm
2024

Tỉ lệ số hộ nhận khoán
rừng, trả lời đầy đủ về
chính sách và cách Báo cáo giám
thức chi trả DVMTR, sát;
Phỏng vấn hộ
85%, 2024
nhận khoán
Tỉ lệ số hộ nhận rừng
khoán rừng, trả lời
được về việc tham
gia quản lý tổ

Hoạt
động
2.1.1

200 cuộc truyền thông
nhóm nhỏ - (mục tiêu 1)

Kết quả
2.2

Có 200 tổ quản lý rừng xây
dựng được quy chế quản lý
tổ có sự tham gia , theo đó
thông tin về hoạt động của
nhóm bao gồm cả thu-chi
được công khai minh bạch
trong tất cả thành viên của
tổ, vào cuối năm 2021

Hoạt
động
2.2.1

Tập huấn/truyền thông về
cách quản lý tổ nhận khoán
rừng có sự tham gia

Số tổ quản lý rừng có
bản quy chế quản lý Báo cáo giám
có sự tham gia
sát
Tỉ lệ số hộ nhận khoán Phỏng vấn hộ
rừng, trả lời được về nhận khoán
việc tham gia quản lý rừng
tổ

Hàng quý

Hàng quý;
Đánh giá
giữa kỳ;
Đánh giá
cuối kỳ

Hàng quý;
Đánh giá
giữa kỳ;
Đánh giá
cuối kỳ

Công cụ

Người
thực hiện

Báo cáo

Cán bộ
giám sát/
Cán bộ
truyền
thông

Phỏng vấn
Báo cáo
giám sát

Cán bộ
giám sát/
Cán bộ
truyền
thông;
Chuyên gia
đánh giá

Cán bộ
giám sát/
Cán bộ
truyền
thông;
Chuyên gia
đánh giá

Vào thời
gian thực
hiện

Đề
Đề án
án truyền
truyền thông
thông thực
thực hiện
hiện chính
chính sách
sách chi
chi trả
trả Dịch
dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
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Thời gian
giám sát

Mục tiêu

Hoạt
động
2.2.2

Hỗ trợ xây dựng quy chế
quản lý tổ nhận khoán rừng
có sự tham gia

Vào thời gian
thực hiện

Hoạt
động
2.2.3

Hỗ trợ sổ sách ghi chép

Vào thời gian
thực hiện

Mục tiêu 3: Đến cuối năm
2023, các hộ gia đình
nhận khoán rừng có kiến
thức về cách thức và lợi
Mục tiêu 3 ích của thanh toán không
dùng tiền mặt trong chi trả
DVMTR—sẵn sàng áp dụng
thanh toán không dùng
tiền mặt

Kết quả
3.1

Chỉ số giám sát

Nguồn
thông tin

Cấp bậc

Tỉ lệ số hộ nhận
khoán rừng, trả lời
đầy đủ về cách thức
và lợi ích của chi trả Phỏng vấn hộ
DVMTR, 85%, 2024
Báo cáo giám
Tỉ lệ số hộ nhận sát
khoán rừng, khẳng
định sẵn sàng áp
dụng thanh toán
không dùng tiền mặt

Số cuộc truyền thông
tại cộng đồng được
Kết quả 3.1—Có 200 cuộc thực hiện, 200 cuộc,
truyền thông về thanh toán 2023
Phỏng vấn hộ
không dùng tiền mặt được
Báo cáo giám
tổ chức cho các hộ nhận Tỉ lệ người dân trả lời sát
khoán rừng, vào cuối năm được về cách thức và
lợi ích của thanh toán
2023
không dùng tiền mặt,
85%, 2025

Hàng quý;
Đánh giá
giữa kỳ

Hàng quý;
Đánh giá
giữa kỳ

Cán bộ
giám sát/
Cán bộ
truyền
thông;
Chuyên
gia đánh
giá

Hoạt
động
3.1.1

Vào thời gian
thực hiện

Hoạt
động
3.1.2

Lập hồ sơ chi trả không dùng
tiền mặt cho các hộ bảo vệ
rừng (Truyền thông đóng
vai trò tham mưu và đề nghị
can thiệp hoạt động này để
đạt được các mục tiêu khác
và nhưng không nằm trong
kế hoạch thực hiện của đề
án truyền thông)

Vào thời gian
thực hiện

Hoạt
động 4.1

xvi

Giám sát-Đánh giá hàng
quý

Báo cáo đánh giá
giữa kỳ và cuối kỳ,
Đánh giá giữa
với các phân tích xác
kỳ và cuối kỳ
đáng, dựa trên thông
tin thực tế đề án

Người
thực hiện

Cán bộ
giám sát/
Cán bộ
truyền
thông;
Chuyên
gia đánh
giá

Tổ chức 200 cuộc truyền
thông về thanh toán không
dùng tiền mặt (chuyển
khoản, ví điện tử), nêu bật
lợi ích và hướng dẫn cách
thực hiện cho các hộ nhận
khoán bảo vệ rừng

Các kết quả của đề án, tiến
trình thực hiện, việc quản
lý, các bài học được phân
Mục tiêu 4
tích để khuyến nghị cho
giai đoạn tiếp theo của đề
án

Công cụ

Q3-2023
Q4-2025

Bảng hỏi
Báo cáo
hoạt động

Quỹ
BVPTR
Chuyên
gia tư vấn

Vào thời gian
thực hiện
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Phụ lục 3. Khung logic đề án truyền thông giai đoạn 2021-2025
Cấp bậc

Mục tiêu

Mô tả hoạt động

Mục tiêu
đề án

Vào năm 2025, người dân
sống gần rừng tỉnh Lâm
Đồng có kiến thức về việc
bảo vệ môi trường và môi
trường rừng và có hành
động tích cực và chủ động
trong việc bảo vệ và phát
triển rừng

Tỉ lệ người dân
sống gần rừng, trả
lời được các thông
tin cơ bản về bảo
vệ môi trường và
nêu được các biện
pháp bảo vệ môi
trường rừng, 85%,
2025

Mục tiêu
1

Đến năm 2025, người dân
sống ở khu vực rừng và
gần rừng tỉnh Lâm Đồng
có kiến thức căn bản về
chi trả dịch vụ môi trường
rừng và bảo vệ môi trường
rừng.

Tỉ lệ người dân, trả
lời được các thông
tin cơ bản về chi
trả DVMTR và nêu
được các biện
pháp bảo vệ môi
trường rừng, 85%,
2025

Kết quả
1.1

Quỹ tỉnh có một đội ngũ
cán bộ truyền thông được
trang bị đầy đủ kỹ năng
và phương pháp truyền
thông thay đổi hành vi để
thực hiện các hoạt động
truyền thông tại cộng
đồng một cách hiệu quả,
vào cuối năm 2021

Hoạt
động
1.1.1

Hoạt
động
1.1.2

Phương tiện
kiếm chứng

Phỏng vấn
người dân khi
đánh giá cuối
kỳ
Phỏng vấn sau
buổi truyền
thông

Ít nhất 50% cán bộ
tổ truyền thông
thực hiện hiệu quả
các buổi truyền
thông tương tác tại
cộng đồng
Đánh giá của
cán bộ Tổ
truyền thông

2. Phân công nhiệm
vụ cho cán bộ trong tổ
truyền thông--lập thành
Bản mô tả công việc cho
từng vị trí
3. Họp với Kiểm lâm để
bàn cách phối hợp (phân
công nhiệm vụ cho từng
cán bộ).

1. Tổ chức tập huấn về
kỹ năng và phương pháp
truyền thông thay đổi
Tập huấn về kỹ năng hành vi, 4 ngày, 25 người
phương pháp truyền thông 2. Tổ Truyền Thông thực
thay đổi hành vi cho đội ngũ hiện truyền thông tại
cán bộ truyền thông của cộng đồng có tư vấn hỗ
Quỹ BVPTR và cộng tác viên trợ 3 ngày

Giả định
tích cực

Phỏng vấn
người dân
Phỏng vấn sau
buổi truyền
thông

Quan sát
tại các buổi
truyền thông
Báo cáo hoạt
động truyền
thông

1. Thành lập Tổ Truyền
Thông Quỹ tỉnh (đã
thành lập).
Xây dựng đội ngũ cán bộ
truyền thông của đề án bao
gồm cán bộ truyền thông
của Quỹ BVPTR tỉnh và
cộng tác viên (cán bộ truyền
thông theo đề án)

Chỉ số giám sát

Không có thay
đổi bất ngờ
về chức năng
nhiệm vụ
của tổ truyền
thông
Không có thay
đổi bất ngờ
về cơ cấu tổ
truyền thông
Tìm được
chuyên gia tập
huấn phù hợp
và có năng lực
Không xảy
ra các tình
huống thiên
tai ngoài tầm
kiểm soát

Không có
những biến
động đặc biệt
về thị trường?

3. Tập huấn về kỹ năng
xây dựng tài liệu truyền
thông (gửi 5 người đi học)

Đề
Đề án
án truyền
truyền thông
thông thực
thực hiện
hiện chính
chính sách
sách chi
chi trả
trả Dịch
dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
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Cấp bậc

Mục tiêu

Mô tả hoạt động

Chỉ số
giám sát

Phương
tiện kiếm
chứng

Giả định
tích cực

Trang bị thiết bị cần thiết
Hoạt động phục vụ công tác truyền Mua máy chụp hình, máy chiếu,
1.1.3
thông (máy quay, máy màn chiếu, máy tính đồ họa
ảnh, máy chiếu…)

Kết quả
1.2

Số cuộc
truyền
thông tại
cộng đồng
được thực
hiện, 250
cuộc, 2025

Có 250 cuộc truyền
thông tại cộng đồng về
chi trả DVMTR và bảo vệ
môi trường rừng được
thực hiện hiệu quả, vào
cuối năm 2025

Tổ chức 200 cuộc truyền
thông nhóm nhỏ (truyền
Hoạt động thông theo cụm thôn)
1.2.1
về bảo vệ môi trường và
chi trả DVMTR cho người
dân

Tổ chức 50 cuộc truyền
thông tại 50 trường học
về bảo vệ môi trường và
chi trả DVMTR cho học
sinh, cùng với phát động
phong trào tham gia bảo
Hoạt động
vệ và phát triển rừng
1.2.2
trong trường học, trong
đó chỉ rõ việc trẻ em có
thể làm trực tiếp và chia
sẻ/ hỗ trợ cha mẹ trong
chi trả DVMTR và bảo vệ
và phát triển rừng.

- Tổ chức truyền thông tại hội
trường xã cho đại diện 80 hộ mỗi
cuộc, bằng phương pháp truyền
thông tương tác, trong 5 năm
- Phát tờ rơi về BVMTR và chi trả
DVMTR

Tổ chức tại các trường THCS, lồng
ghép vào hoạt động ngoại khóa để
phổ biến kiến thức và tổ chức thi về
bảo vệ môi trường rừng cho học
sinh
Phát tờ rơi về BVMTR và chi trả
DVMTR

Không xảy ra thiên
Báo cáo
tai bất ngờ dẫn
hoạt động đến hủy các cuộc
truyền thông
Phỏng
vấn người Người dân sống
gần rừng hưởng
dân
ứng việc truyền
thông
Các trường học
đồng ý triển khai
hoạt động truyền
thông
Không xảy ra những
biến cố đặc biệt
như thiên tai kéo dài
khiến việc truyền
thông không thể
thực hiện

Không xảy ra thiên
tai bất ngờ dẫn
đến hủy các sự
kiện truyền thông
Chính quyền địa
phương cho phép
tổ chức

Ngày hội truyền thông được tổ chức
trong vòng 1 ngày - kịch bản tổng
thể với các thông điệp về chi trả
DVMTR và bảo vệ rừng do cán bộ
Tổ truyền thông dẫn chương trình
- đặt câu hỏi, tổng kết nêu bật các
thông điệp
Tổ chức 11 sự kiện ngày
hội truyền thông tại 11
huyện, bao gồm văn
Hoạt động nghệ (hát, kịch về chi trả
1.2.3
DVMTR), thi về chủ đề chi
trả DVMTR, phát động
phong trào bảo vệ và
phát triển rừng…

- Phát tờ rơi/tài liệu truyền thông
- Các trường và cơ quan đoàn thể
tham gia hát, kịch về BVMTR
- Ít nhất 1 vở kịch tương tác có chủ
đề về BVMTR và chi trả DVMTR
(Người dẫn chương trình đặt câu
hỏi và nhấn mạnh thông điệp)
- Thi kiến thức giữa các đội về
BVMTR và chi trả DVMTR (Người
dẫn chương trình đặt câu hỏi và
nhấn mạnh thông điệp). Trao
thưởng cho các đội đoạt giải
- Phát động phong trào bảo vệ và
phát triển rừng
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Cấp bậc

Hoạt
động
1.2.4

Mục tiêu

Mô tả hoạt động

Tổ chức 11 cuộc truyền
thông nâng cao nhận thức
về chi trả DVMTR cho chính
quyền, chủ rừng tại 11
huyện

Họp các chủ rừng, phổ
biến về dự án, nêu bật lợi
ích của việc các bên tham
gia có trách nhiệm vào chi
trả DVMTR. Phát tài liệu
truyền thông và tài liệu mô
tả dự án (thiết kế dạng tài
liệu truyền thông)

Chỉ số giám sát

Phương tiện
kiếm chứng

Giả định
tích cực

- Thiết kế và in tờ rơi về chi
trả DVMTR, và bảo vệ rừng
(2 loại)
- Thiết kế và in pano/áp
phích treo ở các thôn bản
Hoạt
động
1.2.5

- Xây dựng phóng sự, bản
Xây dựng tài liệu truyền
tin để phát trên truyền
thông và in ấn/phát hành
hình, loa phát thanh
- Xây dựng phóng sự để
đăng/phát trên Facebook,
Youtube
- Viết bài về BVMTR và chi
trả DVMTR đăng Facebook

Hoạt
động
1.2.6

Phát tờ rơi (kết hợp văn bản
Tờ rơi giới thiệu dự án, giới
hướng dẫn chi trả DVMTR)
thiệu chi trả DVMTR
đến các cấp lãnh đạo của tỉnh

Đến năm 2024, các hộ
nhận khoán rừng có thái
Mục tiêu 2
độ tích cực với bảo vệ
rừng và chi trả DVMTR

Kết quả
2.1

Hoạt
động
2.1.1

Có 200 tổ quản lý rừng (các
hộ nhận khoán rừng) được
truyền thông hiệu quả, theo
đó các hộ nhận khoán rừng
được nhận đầy đủ thông tin
về bảo vệ môi trường rừng
và chi trả DVMTR, vào cuối
năm 2024

Tỉ lệ hộ nhận
khoán thực hiện
tuần tra rừng đầy Báo cáo hoạt
đủ theo kế hoạch, động tuần tra
85%, 2024
rừng
Tỉ lệ số vụ xâm Phỏng
vấn
phạm rừng được người dân
các
hộ
nhận
khoán báo cáo,
90%, 2024
Không xảy ra
thiên tai hay
tình huống bất
khả kháng kéo
Báo cáo giám
dài, ảnh hưởng
sát
đến việc tổ
Phỏng vấn hộ chức hoạt động
nhận khoán truyền thông
rừng
Tỉ lệ số hộ nhận
Các hộ nhận
khoán rừng, trả lời
khoán rừng
được về việc tham
hưởng ứng việc
quản lý tổ
họp để truyền
thông
Tỉ lệ số hộ nhận
khoán rừng, trả
lời đầy đủ về
chính sách và
cách thức chi trả
DVMTR, 85%,
2024

Hoạt động truyền thông
cho mục tiêu 1 bao gồm
200 cuộc truyền thông cả các hộ nhận khoán rừng
nhóm nhỏ—(mục tiêu 1)
- có bài học về lợi ích của
sự tham gia trong quản lý
tổ nhận khoán rừng

Đề
Đề án
án truyền
truyền thông
thông thực
thực hiện
hiện chính
chính sách
sách chi
chi trả
trả Dịch
dịch vụ môi trường rừng tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025
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Cấp bậc

Mục tiêu

Kết quả
2.2

Có 200 tổ quản lý rừng xây
dựng được quy chế quản lý
tổ có sự tham gia, theo đó
thông tin về hoạt động của
nhóm bao gồm cả thu-chi
được công khai minh bạch
trong tất cả thành viên của
tổ, vào cuối năm 2021

Mô tả hoạt động

Hoạt
động
2.2.1

Tổ chức 25 lớp tập
huấn cho Ban quản lý
các tổ nhận khoán rừng
Tập huấn/truyền thông về (ít nhất 3 người mỗi tổ)
cách quản lý tổ nhận khoán về cách thức quản lý tổ
rừng có sự tham gia
nhóm có sự tham gia Kết quả của tập huấn
bao gồm Bản thảo quy
chế quản lý tổ

Hoạt
động
2.2.2

Thúc đẩy việc xây dựng
quy chế. Hỗ trợ hoàn
Hỗ trợ xây dựng quy chế
thiện quy chế quản lý tổ
quản lý tổ nhận khoán rừng
nhận khoán rừng trên
có sự tham gia
cơ sở quy chế đã phác
thảo tại lớp tập huấn

Hoạt
động
1.2.6

Phát tờ rơi (kết hợp văn bản
hướng dẫn chi trả DVMTR) Tờ rơi giới thiệu dự án,
đến các cấp lãnh đạo của giới thiệu chi trả DVMTR
tỉnh

Đến năm 2024, các hộ
nhận khoán rừng có thái
Mục tiêu 2
độ tích cực với bảo vệ
rừng và chi trả DVMTR

Kết quả
2.1

xx

Có 200 tổ quản lý rừng (các
hộ nhận khoán rừng) được
truyền thông hiệu quả, theo
đó các hộ nhận khoán rừng
được nhận đầy đủ thông tin
về bảo vệ môi trường rừng
và chi trả DVMTR, vào cuối
năm 2024

Chỉ số giám sát

Phương
tiện kiếm
chứng

Số tổ quản lý rừng
Báo cáo
có bản quy chế
quản lý có sự tham giám sát
gia
Phỏng vấn
Tỉ lệ số hộ nhận
hộ nhận
khoán rừng, trả lời khoán rừng
được về việc tham
gia quản lý tổ

Giả định
tích cực
Các tổ nhận
khoán rừng
đồng ý xây
dựng quy chế
quản lý có sự
tham gia
Không xảy ra
thiên tai kéo
dài ảnh hưởng
đến hoạt động
truyền thông
Các hộ nhận
khoán rừng
đồng ý tham
gia các buổi
truyền thông

Tỉ lệ hộ nhận
khoán thực hiện
tuần tra rừng đầy
đủ theo kế hoạch,
85%, 2024

Báo cáo
hoạt động
tuần tra
rừng

Tỉ lệ số vụ xâm
Phỏng vấn
phạm rừng được
các hộ nhận khoán người dân
báo cáo, 90%,
2024
Tỉ lệ số hộ nhận
khoán rừng, trả lời
đầy đủ về chính
sách và cách thức
chi trả DVMTR,
85%, 2024
Tỉ lệ số hộ nhận
khoán rừng, trả lời
được về việc tham
quản lý tổ

Báo cáo
giám sát
Phỏng vấn
hộ nhận
khoán rừng

Không xảy ra
thiên tai hay
tình huống bất
khả kháng kéo
dài, ảnh hưởng
đến việc tổ
chức hoạt động
truyền thông
Các hộ nhận
khoán rừng
hưởng ứng việc
họp để truyền
thông
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Cấp bậc

Hoạt
động
2.1.1

Kết quả
2.2

Mục tiêu

Mô tả hoạt động

Phương tiện
kiếm chứng

Giả định
tích cực

Hoạt động truyền thông
cho mục tiêu 1 bao gồm
cả các hộ nhận khoán
200 cuộc truyền thông
rừng - có bài học về
nhóm nhỏ—(mục tiêu 1)
lợi ích của sự tham gia
trong quản lý tổ nhận
khoán rừng
Số tổ quản lý
rừng có bản quy
chế quản lý có sự
tham gia

Có 200 tổ quản lý rừng xây
dựng được quy chế quản lý
tổ có sự tham gia , theo đó
thông tin về hoạt động của
nhóm bao gồm cả thu-chi
được công khai minh bạch
trong tất cả thành viên của
tổ, vào cuối năm 2021

Tỉ lệ số hộ nhận
khoán rừng, trả
lời được về việc
tham gia quản
lý tổ

Hoạt
động
2.2.1

Tổ chức 25 lớp tập
huấn cho Ban quản lý
các tổ nhận khoán rừng
Tập huấn/truyền thông về (ít nhất 3 người mỗi tổ)
cách quản lý tổ nhận khoán về cách thức quản lý tổ
rừng có sự tham gia
nhóm có sự tham gia Kết quả của tập huấn
bao gồm Bản thảo quy
chế quản lý tổ

Hoạt
động
2.2.2

Thúc đẩy việc xây dựng
quy chế. Hỗ trợ hoàn
Hỗ trợ xây dựng quy chế
thiện quy chế quản lý tổ
quản lý tổ nhận khoán rừng
nhận khoán rừng trên
có sự tham gia
cơ sở quy chế đã phác
thảo tại lớp tập huấn

Hoạt
động
2.2.3

Chỉ số giám sát

Hỗ trợ sổ sách ghi chép

Mục tiêu 3: Đến cuối năm
2023, các hộ gia đình
nhận khoán rừng có kiến
thức về cách thức và lợi
Mục tiêu 3 ích của thanh toán không
dùng tiền mặt trong chi trả
DVMTR—sẵn sàng áp dụng
thanh toán không dùng
tiền mặt

Báo cáo giám
sát
Phỏng vấn hộ
nhận khoán
rừng

Các tổ nhận
khoán rừng
đồng ý xây
dựng quy chế
quản lý có sự
tham gia

Không xảy ra
thiên tai kéo
dài ảnh hưởng
đến hoạt động
truyền thông
Các hộ nhận
khoán rừng
đồng ý tham
gia các buổi
truyền thông

In và đóng quyển quy
chế quản lý tổ nhận
khoán rừng
Hỗ trợ sổ theo dõi của tổ
Tỉ lệ số hộ nhận
khoán rừng, trả
lời đầy đủ về cách
thức và lợi ích của
chi trả DVMTR,
Phỏng vấn hộ
85%, 2024
Báo cáo giám
sát
Tỉ lệ số hộ nhận
khoán rừng,
khẳng định sẵn
sàng áp dụng
thanh toán không
dùng tiền mặt
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Cấp bậc

Kết quả
3.1

Hoạt
động
3.1.1

Mục tiêu

Mô tả hoạt động

Số cuộc truyền
thông tại cộng
đồng được thực
hiện, 200 cuộc,
2023

Có 200 cuộc truyền thông
về thanh toán không dùng
tiền mặt được tổ chức cho
các hộ nhận khoán rừng,
vào cuối năm 2023

Tổ chức 200 cuộc truyền
thông về thanh toán không
dùng tiền mặt (chuyển
khoản, ví điện tử), nêu bật
lợi ích và hướng dẫn cách
thực hiện cho các hộ nhận
khoán bảo vệ rừng

Chỉ số giám sát

Tỉ lệ người dân
trả lời được về
cách thức và lợi
ích của thanh
toán không dùng
tiền mặt, 85%,
2025
Tổ chức truyền thông
theo nhóm nhỏ, với đầy
đủ minh họa
- Hướng dẫn cách sử
dụng các phương tiện
thanh toán không dùng
tiền mặt (điện thoại cài
ViettelPay, truy cập thông
tin tài khoản…)

Phương tiện
kiếm chứng

Phỏng vấn hộ
Báo cáo giám
sát

Giả định
tích cực

Không xảy ra
thiên tai kéo
dài ảnh hưởng
đến hoạt động
truyền thông
Các hộ nhận
khoán rừng
đồng ý tham
gia các buổi
truyền thông

Các hộ nhận
khoán rừng
đồng ý lập
hồ sơ chi trả
không dùng
tiền mặt

- Đăng ký hồ sơ chi trả
không dùng tiền mặt

Hoạt
động
3.1.2

Lập hồ sơ chi trả không dùng
tiền mặt cho các hộ bảo vệ
rừng (Truyền thông đóng
vai trò tham mưu và đề nghị
can thiệp hoạt động này để
đạt được các mục tiêu khác
và nhưng không nằm trong
kế hoạch thực hiện của đề
án truyền thông*)

Sử dụng kết quả từ tập
huấn/truyền thông về
thanh toán không dùng
tiền mặt

Các kết quả của đề án, tiến
trình thực hiện, việc quản
lý, các bài học được phân
Mục tiêu 4
tích để khuyến nghị cho
giai đoạn tiếp theo của đề
án
Hoạt
động 4.1

xxii

Cuộc giám sát hàng
quý của Ban quản lý đề
Giám sát-Đánh giá hàng
án, bên cạnh giám sát
quý
thường xuyên của cán
bộ Tổ truyền thông
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