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PHẦN TÓM TẮT
1.

Giới thiệu tóm tắt về Quỹ uỷ thác Lâm nghiệp hiện nay

Quỹ uỷ thác Lâm nghiệp (sau đây gọi tắt là Quỹ/TFF) là quỹ uỷ thác do nhiều nhà tài trợ góp
vốn với mục tiêu hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp của Việt Nam (VFDS).
Được thành lập năm 2004, Quỹ khởi đầu là một cơ chế tài chính chuyển hướng sang tiếp cận
toàn ngành (SWAp) trong ngành lâm nghiệp ở Việt Nam. Trước đây đã có đánh giá về Quỹ
uỷ thác Lâm nghiệp (năm 2006) và đưa ra kết luận rằng Phương pháp tiếp cận mở rộng theo
ngành (SWAp) không khả thi và thiếu tính thực tế. Hiên nay, tổng cam kết tài trợ bởi các nhà
tài trợ cho Quỹ là 32.6 triệu EURO bao gồm 31.5 triệu EURO đã được phê duyệt cho 28 dự
án với 8 dự án đang được tiến hành hoặc sắp được huy động và 20 dự án khác đã kết thúc.
1 triệu EURO còn lại để phân bổ cho các dự án mới. Vốn phân bổ cho 2 dự án lớn hiện nay
mà Quỹ đồng tài trợ chiếm 66% tổng số vốn phê duyệt. Cuối năm 2008, Quỹ đã giải ngân
được 34% trong tổng số vốn cam kết được phân bổ. Các nhà tài trợ cho Quỹ theo mức độ
vốn cam kết là các chính phủ Phần Lan (49%), Hà Lan (26%), Thuỵ Sỹ (18%) và Thuỵ Điển
(5%). Trong đó, 3 nhà tài trợ có cam kết đóng góp số vốn lớn nhất cho Quỹ hiện nay vẫn tiếp
tục ký vào Biên bản ghi nhớ (MoU) (Tháng 3 năm 2009 - cuối năm 2012).
Tính đến nay, Quỹ đã tài trợ 30.831.038 EURO cho các dự án đầu tư. Cùng với nguồn vốn
đồng tài trợ khác, tổng ngân sách đầu tư cho các dự án quỹ Quỹ lên tới 135,787 triêu EURO.
Điều này có nghĩa là vốn tài trợ của Quỹ đã được bổ sung thêm gần 105 triệu EURO từ các
nguồn tài trợ khác, chiếm 340% nguồn vốn của Quỹ. Theo số liệu Hệ thống thông tin quản lý
rừng (FOMIS), vốn cam kết tài trợ của nhà tài trợ cho Quỹ hiện nay chiếm xấp xỉ 1% ngân
sách chi hàng năm cho Chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp và 20% vốn dự án ODA về
lâm nghiệp trong giai đoạn 2008 – 2012 (216 triệu USD tương đương 160 triệu EURO).
Quỹ tài trợ thực hiện 3 loại hình can thiệp chính:


Chuẩn bị các công cụ về chính sách chẳng hạn nghị định, quyết định, thông tư, chiến
lược và chương trình đào tạo



Thí điểm các công cụ chính sách mới



Định hướng và áp dụng rộng rãi các công cụ chính sách đã được phê duyệt có kết nối
việc phản hồi chính sách (học hỏi và cải thiện chính sách nếu thấy cần thiết)

Trong những năm hoạt động đầu tiên, Quỹ đặc biệt tích cực đối với các loại hình hoạt động
đầu tiên. Những năm sau này, Quỹ chuyển trọng tâm vào các loại hình hoạt động sau.
Về hỗ trợ thực hiện 5 chương trình trong VNFF , Quỹ đặc biệt hoạt động tích cực trong
chương trình số 5 (Chính sách, tài chính, lập quy hoạch, và khung giám sát) và Chương trình
số 1 (Quản lý rừng bền vững). Các chương trình số 4 (Nghiên cứu, khuyến lâm, đào tạo và
giáo dục) và số 2 (Bảo vệ rừng, đa dạng sinh hoạc và thực hiện các dịch vụ môi trường) ít
được quỹ hỗ trợ hơn. Quỹ chỉ hỗ trợ hạn chế đối với chương trình số 3 (Chế biến và kinh
doanh lâm sản).
Cơ cấu tổ chức và quản lý quỹ bao gồm Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQLQ) là cơ quan ra quyết
sách, Cơ quan điều hành nghiệp vụ quỹ (CQĐHNVQ) là cơ quan thực thi và các Ban Quản lý
dự án (BQLDA) được thành lập bởi các đơn vị nhận tài trợ.
Các phương tiện và công cụ cho hoạt động Quỹ bao gồm (i) Quy chế Quỹ uỷ thác Lâm
nghiệp từ năm 2007, Quy chế mới đang được phác thảo và sẽ sớm được ban hành trước
tháng 6, (ii) Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PIM), (iii) định mức chi tiêu của Quỹ dựa trên
định mức chi tiêu do Uỷ ban Châu Âu ban hành đối với vốn đối ứng theo quy định của Chính
phủ Việt Nam và (iv) Sổ tay hoạt động bao gồm các hướng dẫn cho CQĐHNVQ và các dự án
do quỹ tài trợ; sổ tay này đang được xây dựng và sẽ hoàn thiện vào tháng cuối tháng 6.
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2.

Tóm tắt đánh giá và các phát hiện chính

Mục đích của Đánh giá là: (i) xem xét vai trò của Quỹ trong ngành lâm nghiệp ở Việt Nam, (ii)
đánh giá hoạt động của Quỹ theo các mục tiêu và kết quả mong đợi đạt được ở cả cấp độ
Quỹ và cấp độ dự án của Quỹ; (iii) đánh giá tính khả thi của việc sát nhập Quỹ với Quỹ bảo
vệ và phát triển rừng Việt Nam (VNFF); (iv) đánh giá khả năng định hướng tài trợ về vấn đề
thay đổi khí hậu thông qua Quỹ.
Đánh giá được tiến hành bởi một nhóm đánh giá độc lập vào tháng 5 và 6 năm 2009. Các
thông tin thu thập qua các tài liệu và báo cáo hiện có (hơn 50 loại, khoảng 2500 trang, xem
Phụ lục 3), (ii) các cuộc họp, tiếp xúc và phỏng vấn với các bên liên quan (16 cuộc họp, gặp
và phỏng vấn khoảng 100 người, xem Phụ lục 2), (iii) đến thăm và thảo luận với các dự án do
Quỹ tài trợ (khoảng 8 dư án mẫu khoảng 3 dự án quy mô lớn và 5 dự án quy mô nhỏ và vừa)
ở tỉnh Lâm Đồng và Thừa Thiên Huế và ở Hà Nội.
Ngoài đóng góp trực tiếp của Quỹ từ vốn tài trợ của các nhà tài trợ nhằm hỗ trợ thực hiện
chiến lược phát triển ngành của chính phủ, TFF đã không đóng góp vào tiến trình hướng tới
hỗ trợ ngành bởi vì không có tiến trình nào như vậy diễn ra trong ngành lâm nghiệp ở Việt
Nam và sẽ không thể có. Ngành lâm nghiệp được phân cấp quá nhiều, vai trò của ODA trong
tài trợ cho ngành là quá nhỏ, vai trò và giá trị đóng góp tài chính của vốn ODA trong ngành
đang giảm dần, vai trò của tư nhân đang tăng lên (thông qua đầu tư trực tiếp nước ngoài
đang tăng lên nhanh chóng)
Trên thực tế, Quỹ đã đóng góp vào việc thực hiện Tuyên bố chung Hà Nội (HCS), ít nhất có
vốn góp của 3-4 nhà tài trợ liên quan. Khó có thể đánh giá tác động của Quỹ với tư cách là
mô hình sau Tuyên bố chung Hà Nội nhưng dựa vào các chỉ tiêu đánh giá, vai trò của một mô
hình như vậy có những tác động tích cực khá lớn.
Đánh giá này không thể thu thập thông tin về khả năng tài trợ tiếp theo hoặc tài trợ mới cũng
như các nhà tài trợ mới cho Quỹ.
Hiệu quả hoạt động của Quỹ trong việc đạt được các mục tiêu được đánh giá khá tốt, từ mức
độ bình thường, khả quan đến mức độ rất tốt tuỳ thuộc vào các mục tiêu của Quỹ.
Đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ cần được tiến hành ở mức độ chi tiết và ở cấp độ dự
án (mặc dù Đánh giá này không phải là đánh giá các dự án của Quỹ). CQĐHNVQ đã hoạt
động có hiệu quả cao và chi phí giao dịch của Quỹ đặc biệt thấp. Hai dự án lớn do Quỹ đồng
tài trợ là Dự án phát triển ngành lâm nghiệp (FSDP) và Dự án phát triển lâm nghiệp để cải
thiện đời sống người dân vùng Tây Nguyên (FLITCH) và dự án lớn thứ 3 là Dự án lâm nghiệp
hướng tới người nghèo (PPFP) đã không có hiệu quả cao hay có thể nói là hiệu quả thấp do
những chậm chễ trong công tác huy động, lập kế hoạch, đấu thầu mua sắm và phê duyệt.
Tuy nhiên, những dự án khác của Quỹ (các khoản hỗ trợ không hoàn lại quy mô vừa và nhỏ)
lại có hiệu quả. Nhìn chung, hoạt động của Quỹ được đánh giá là khá hiệu quả.
Về tình hình giải quyết các vấn đề và việc thực hiện các khuyến nghị của Đánh giá trước đây
(năm 2006) và Đánh giá rủi ro uỷ thác (FRA, 2007), hầu hết các khuyến nghị trong 2 đánh giá
này được thực hiện đúng. Có một số khuyến nghị trong đánh giá trước đây đã không được
thực hiện đúng. Khuyến nghị về cơ chế đồng tài trợ của Quỹ còn gây tranh cãi; Quỹ sẽ là
công cụ tài trợ tốt hơn nếu việc đồng tài trợ cho 2 dự án lớn được thực hiện thông qua các
thoả thuận đồng tài trợ trực tiếp và thường xuyên giữa các nhà tài trợ với từng tổ chức tài
chính quốc tế. Mặt khác, các khoản đồng tài trợ lớn có thể mang lại giá trị gia tăng cho sự
phát triển ngành lâm nghiệp và việc thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam.
Một số khuyến nghị trong FRA không thực tế và không phù hợp (ví dụ thiếu cán bộ đấu thầu
mua sắm và các dự án do Quỹ tài trợ nên tuyển thêm cán bộ đấu thầu mua sắm). Theo Đánh
giá này, tình hình rủi ro uỷ thác hiện nay ở mức độ có thể chấp nhận được.

© INDUFOR: ĐÁNH GIÁ CHÍNH LẦN 2 - TFF – Báo cáo cuối cùng

2

hợp tác với

Công cụ thực thi đối với hoạt động và công tác quản lý của Quỹ được xây dựng và ban hành
khá muộn. Nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PIM) khá rõ ràng và các dự án của
Quỹ đều nhận thấy cuốn sổ tay rất hữu ích. Sau khi Quy chế mới của Quỹ được hoàn thiện
và ban hành, Sổ tay hoạt động mới và Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án sửa đổi cũng nên
sớm được ban hành. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) đã không đạt
được sự nhất trí của các nhà tài trợ cho Quy chế mới về các vấn đề (i) vai trò của HĐQLQ,
HĐQLQ có nên đóng vai trò là diễn đàn để đối thoại chính sách và theo dõi hoạt động của
ngành, (ii) vài trò và trách nhiệm CQĐHNVQ liên quan đến việc hỗ trợ và theo dõi dự án trong
công tác quản lý chu kỳ dự án, kiểm soát chất lượng, dịch vụ đào tạo và tư vấn liên quan, (iii)
thời điểm tổ chức các cuộc họp của HĐQLQ và liên quan đến thời điểm nộp các báo cáo tiến
độ thực hiện hàng năm bởi CQĐHNVQ lên HĐQLQ. Đoàn đánh giá nhận thấy rằng (i)
HĐQLQ không phải là diễn đàn để đối thoại chính sách, (ii) Vai trò và nhiệm vụ của
CQĐHNVQ nên được tăng cường nhưng Cơ quan này cần phải có thêm cán bộ và nguồn tư
vấn ngắn hạn để thực hiện các chức năng, (iii) tiến độ chuẩn bị các báo cáo cần phải được
đẩy nhanh (nguồn cán bộ bổ sung và các tư vấn có thể giúp việc này) và cuộc họp HĐQLQ
nên được tổ chức càng sớm càng tốt.
Liên quan đến công tác lập kế hoạch, ngân sách, giám sát, đánh giá và báo cáo, đoàn đánh
giá nhận thấy cần phải chú trọng nhiều hơn đến chất lượng (tính khả thi và thực tiễn) của các
kế hoạch hoạt động hàng năm của các dự án. Hơn nữa, có những trường hợp đã có những
điều chỉnh hợp lý đối với kế hoạch hoạt động và kế hoạch đấu thầu mua sắm nhưng không
được CQĐHNVQ phê duyệt; cần phải có sự linh hoạt hơn. Về lập ngân sách, phát sinh vấn
đề các nguồn vốn luỹ kế sang năm tiếp theo làm cho các kế hoạch tài chính hàng năm không
thực tế. Nhìn chung, chính sách hiện hành cho phép được chuyển nguồn vốn chưa sử dụng
năm nay vào luỹ kế sang năm tiếp theo để thực hiện tiếp dẫn đến việc không theo sát tính
cấp bách trong việc thực hiện dự án. Việc cử/biệt phái (trưng tập) các cán bộ chuyên trách
trong ngành lâm nghiệp sang làm việc tại các dự án trong khi định mức chi tiêu quá ngặt
nghèo dẫn đến tình trạng hơi trái ngược đó là công việc phân tích số liệu và viết báo cáo phải
thuê người khác làm chứ không phải chính các cá nhân làm công tác hiện trường. Thông qua
giám sát và đánh giá, báo cáo phân tích cho thấy các kết quả và tác động đạt được chưa đủ
ở cả cấp độ CQĐHNVQ và cấp độ dự án. CQĐHNVQ hiện đã bắt đầu lập kế hoạch giám sát
và đánh giá để giải quyết vấn đề này. CQĐHNVQ cần có các cán bộ và tư vấn giúp việc để
thực hiện kế hoạch giám sát và đánh giá và để thực thi các yêu cầu về báo cáo phân tích,
giám sát và đánh giá một cách đầy đủ.
Giải ngân và lập kế hoạch giải ngân là một trong những vấn đề chính của Quỹ. Đặc biệt, vấn
đề này liên quan đến 3 dự án lớn nhất và là những dự án mà thực trang huy động vốn và
thực hiện dự án bị trì hoãn rất nhiều. Lập kế hoạch giải ngân không thực tế, vốn đươc giải
ngân xuống dự án nhưng dự án vẫn chưa sử dụng đến vốn dẫn đến vốn không được hạch
toán và bị luỹ kế sang năm sau làm ảnh hưởng đến dòng chu chuyển vốn từ các nhà tài trợ
đến Quỹ. Hệ thống quản lý tài chính được cho là cơ bản nhưng nhìn chung là đầy đủ ở cấp
độ dự án và cấp độ CQĐHNVQ mặc dù vấn đề kế toán được tin học hoá ở những dự án lớn
hơn có thể mang lại giá trị cho thông tin quản lý.
Cơ cấu quản trị, ra quyết định và thiết lập cơ cấu tổ chức của Quỹ được cho là hợp lý và đầy
đủ, có thể thực hiện được. Tuy nhiên, theo Đánh giá này, tần suất và vấn đề đối thoại không
chính thức giữa các nhà tài trợ với CQĐHNVQ và giữa các nhà tài trợ với Bộ NN&PTNT gần
đây đã giảm xuống dưới mức độ cần thiết để có thể duy trì sự liên lạc hiệu quả và có được
sự thống nhất về những vấn đề quan trọng trước khi chúng trở nên phức tạp hơn..
Có nhiều quan điểm khác nhau về vai trò và trách nhiệm của CQĐHNVQ. Vấn đề này có liên
quan đến các nguồn nhân lực và nguồn phi nhân lực để thực hiện các chức năng.
CQĐHNVQ có rất ít nhân lực.
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Bộ NN&PTNT có quan điểm rằng vấn đề điều phối của nhà tài trợ không đầy đủ dẫn đến việc
trì hoãn ra quyết định. Tuy nhiên các nhà tài trợ không cùng chung quan điểm này. Vai trò
của nhà tài trợ dường như phải chia đôi: một mặt phải nhấn mạnh trách nhiệm của Bộ
NN&PTNT và CQĐHNVQ nhưng đồng thời HĐQLQ cũng thực hiện thẩm quyền ra quyết sách
một cách mạnh mẽ. Thẩm quyền quyết định mang đến trách nhiệm và trách nhiệm đòi hỏi
phải có bước tiếp cận khá chủ động để có thể giúp Bộ NN&PTNT và CQĐHNVQ thực thi các
quyết định của HĐQLQ và đào tạo, hỗ trợ một cách tích cực.
Đoàn đánh giá cũng nghiên cứu về “ngôi nhà” trong tương lai hay tương lai của Quỹ, đặc biệt
là trong bối cảnh sát nhập với VNFF. Vấn đề sát nhập đươc cho là khả thi mặc dù VNFF trở
nên hoạt động thực sự trong thời điểm phù hợp cho Quỹ (Quỹ đang hoạt động trên cơ sở
Biên bản ghi nhớ hiện nay).
Một phái đoàn đánh giá đã tiến hành đánh giá song song về triển vọng tài trợ của Quỹ cho
rừng và biến đổi khí hậu thấy rằng phương pháp tiệp cận từng bước (Step-wise approach)
tập trung giảm thiểu những tác động tiêu cực nhất đối với cộng đồng ở nông thôn do biến đổi
khí hậu thông qua các hoạt động quản lý rừng bền vững nhằm xoá đói giảm nghèo đồng thời
xây dựng năng lực và nâng cao nhận thức về cơ hội tài trợ trong vấn đề biến đổi khí hậu.
VNFF và đặc biệt các chi nhánh của quỹ ở tỉnh có phương án khả thi để đầu tư vào biến đổi
khí hậu và rừng/giảm thiểu khí nhà kính phát sinh do chặt phá rừng và suy thoái rừng (REDD)
ở Việt Nam
Các kết luận và khuyến nghị sau dựa trên cơ sở phân tích thông tin thu thập và các phát hiện
chính nêu trên. Đây là những đánh giá nghiệp vụ về Quỹ uỷ thác Lâm nghiệp ở góc độ bản
thân quỹ và góc độ các dự án của quỹ khi xem xét các mục tiêu để đánh giá.
3.

Các kết luận chính

Khái quát


Quỹ uỷ thác Lâm nghiệp là quỹ do nhiều nhà tài trợ góp vốn. Quỹ tài trợ và hỗ trợ thực
hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam



Quỹ uỷ thác Lâm nghiệp không phải là cơ chế tài chính để tiếp cận theo phương pháp
toàn ngành; hiện nay ở Việt Nam trong ngành lâm nghiệp chưa áp dụng phương pháp
tiếp cận toàn ngành và rõ ràng sẽ không có phương pháp tiếp cận toàn ngành (không khả
thi, không thực tế)



Quỹ đã đóng góp vào việc thực hiện Tuyên bố chung Hà Nôi; tinh thần làm chủ, gắn kết
và hài hoà hoá, quản lý kết quả và cùng chịu trách nhiệm



Quỹ đã có hiệu quả và hiệu suất tương đối tốt trong việc đạt được mục đích và các mục
tiêu (ngoại trừ ba dự án lớn), chi tiết có thể tham khảo tại mục 3.10 và 3.11;



Không có thông tin về khả năng tài trợ thông qua TFF trong tương lai



TFF đã và đang hoạt động rất hữu ích với tư cách là một quỹ, do vây không nên đặt ra
quá nhiều kỳ vọng và hy vọng đối với Quỹ, ví dụ TFF và HĐQLQ không phù hợp để đối
thoại chính sách giữa các nhà tài trợ và Chính phủ Việt Nam/Bộ NN&PTNT. HĐQLQ chỉ
phù hợp với chức năng đưa ra các quyết định về ưu tiên đầu tư.

Những cải thiện quan trọng đối với công cụ TFF và quản lý TFF


TFF hiện đang hoạt động thực sự



Đã có quyết định mới và cơ cấu quản lý mới của TFF từ năm 2007



Các nguyên tắc lựa chọn dự án đầu tư mới của TFF, dựa trên đóng góp hỗ trợ cho Chiến
lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam đều rõ ràng và lo-gíc.
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Từ góc độ ngoài ngành lâm nghiệp và ở ngoài lãnh thổ Việt Nam để nhận định, TFF và
Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp đều là mô hình mới mà có thể rút ra các bài học
kinh nghiệm.

Những thành tựu chính đạt được thông qua các dự án trong việc đáp ứng các mục tiêu
của Quỹ


Tuy nhiên, các thành tựu này không được ghi chép đầy đủ trong tài liệu và đặc biệt không
được công bố đầy đủ



Các công cụ chính sách cấp quốc gia quan trọng đã được xây dựng và ban hành: 8 nghị
định, quyết định và thông tư, VNDS, chương trình đào tạo đa dạng sinh học



Thí điểm các công cụ chính sách quan trọng: rừng cộng đồng, đồng quản lý rừngc, sản
xuất và tiếp thị các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, tài trợ bảo tồn, chi trả dịch vụ môi trường



Các công cụ chính sách đã xây dựng được áp dụng rộng thông qua các dự án đầu tư lớn
(giao đất giao rừng, trồng rừng trang trại, rừng cộng đồng liên kết với đầu tư cộng
đồng…)

Các yếu tổ trở ngại chính đối với TFF và các dự án của Quỹ


Tỉ trọng đầu tư hạn chế của TFF trong phát triển toàn ngành và so với vốn ODA trong
ngành lâm nghiệp



Không có khả năng thu hút thêm nhà tài trợ/vốn tài trợ mới



Tính bền vững của Quỹ



Chậm trễ trong khởi động dự án, giải ngân và đặc biệt trong hoạt động sử dụng nguồn tài
trợ



CQĐHNVQ và các cán bộ phải đầu tư quá nhiều công sức vào các dự án mà Quỹ đồng
tài trợ



Hoạt động giám sát và đánh giá không đầy đủ, bởi vậy không có đủ cơ sở thông tin về
thành tựu của TFF trong việc đạt được các mục tiêu



Thiếu trao đổi thông tin/bài học kinh nghiệm từ các dự án. Chương trình hỗ trợ ngành lâm
nghiệp (FSSP) được công nhận là diễn đàn khá tốt cho trao đổi thông tin và diễn đàn này
có thể được sử dụng để phản hồi thông tin/các bài học từ các dự án do Quỹ tài trợ



Đối thoại không chính thức giữa Bộ NN&PTNT và các nhà tài trợ cũng như giữa
CQĐHNVQ và các nhà tài trợ không đầy đủ.

4.

Các khuyến nghị chính

Báo cáo đánh giá này sẽ đưa vào các khuyến nghị chi tiết, các khuyến khị chính của đánh giá
được tóm tắt trong bảng sau đây:

Khuyến nghị

Cho đối
tượng

Thời điểm
thực hiện
khuyến nghị

Vai trò TFF
Tiếp tục tận dụng lợi thế của TFF là một quỹ phù hợp, hoạt
động linh hoạt và khá hiệu quả để hỗ trợ thực hiện Chiến lược
phát triển lâm nghiệp Việt Nam
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Khuyến nghị

Cho đối
tượng

Thời điểm
thực hiện
khuyến nghị

Thảo luận và thống nhất về một diễn đàn khác phù hợp hơn
để đối thoại chính sách ví dụ phục hồi lại FSSP và các nhóm
công tác

HĐQLQ

Cuộc họp
tiếp theo

Thảo luận và thống nhất về vai trò của CQĐHNVQ và thể hiện
sự thống nhất này trong Quy chế mới

HĐQLQ

Cuộc họp
tiếp theo

Xem xét thông qua các điều kiện về tính hiệu quả/các chế tài
xử lý vi phạm trong hiệp định tín dụng mới

HĐQLQ

Cuộc họp
tiếp theo

Xem xét khả năng tái áp dụng, hoặc tiếp tục sử dụng các
khoản hỗ trợ nhỏ nhưng dưới hình thức được sửa đổi phù hợp
(không phải tiến hành mời thầu), đươc mô tả trong báo cáo

HĐQLQ

Cuộc họp
tiếp theo

Chú trọng đến chất lượng (tính khả thi và thực tế) của kế
hoạch hoạt động hàng năm

HĐQLQ và
CQĐHNVQ

Ngay lập tức

Đảm bảo rằng Kế hoạch hoạt động hàng năm và Kế hoạch tài
chính hàng năm được Bộ NN&PTNT phê duyệt đủ sớm để xúc
tiến thực hiện dự án một cách thuận lợi trong những tháng đầu
tiên của năm

HĐQLQ

Cuộc họp
tiếp theo

Cung cấp các khoá đào tạo nhắc lại cho cán bộ dự án do TFF
tài trợ về sổ tay hoạt động/ sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án,
bao gồm đào tạo về đấu thầu mua sắm

CQĐHNVQ

Tháng 7 cuối năm
2009

Tăng cường công tác đào tạo và giám sát, cũng như công tác
điều phối (thông qua các vụ của Bộ NN&PTNT) hoặc kiểm
soát chất lượng và hỗ trợ dự án để nâng cao chất lượng thực
hiện; thực hiện kế hoạch giám sát và đánh giá; bao gồm các
vấn đề ngành lâm nghiệp liên quan đến tài khoản con trong
danh sách tài khoản của TFF

CQĐHNVQ

Ngay lập
tức- sửa đổi
trong báo
cáo thường
niên năm tới

Đưa thêm yếu tố tiến độ giám sát nhằm thực hiện mục đích và
mục tiêu của TFF ở phần các yêu cầu báo cáo của dự án TFF
và một bảng tổng hợp tương ứng và các phân tích trong các
báo cáo cấp TFF

CQĐHNVQ

Trong sổ tay
hoạt động
mới/PIM
sửa đổi vào
cuối tháng 6

Bổ sung cán bộ và tư vấn cho CQĐHNVQ hỗ trợ thực hiện
chức năng giám sát và đánh giá, chức năng kiểm toán nội bộ

HĐQLQ

Cuộc họp
tiếp theo

Tăng cường năng lực cán bộ cho CQĐHNVQ để thực hiện các
vấn đề kỹ thuật (cải thiện chất lượng thực hiện/hỗ trợ dự án)
và kế toán, phó giám đốc chuyên trách.

HĐQLQ

Cuộc họp
tiếp theo

Về chức năng điều phối giữa các nhà tài trợ TFF và
CQĐHNVQ, nhà tài trợ nên đóng vai trò chủ động hơn trong
đối thoại thường xuyên không chính thức với các bên liên
quan chính (các nhà tài trợ khác, Bộ NN&PTNT, CQĐHNVQ)

Các nhà tài
trợ và
CQĐHNVQ

Ngay lập tức

Hỗ trợ kỹ thuật bởi 2 cán bộ hỗ trợ kỹ thuật (do GTZ cung cấp)
nên được tăng cường một cách bền vững

CQĐHNVQ
và nhà cung
cấp dịch vụ

Ngay lập tức

Hoạt động của TFF và danh mục dự án Quỹ

Phân bổ nguồn vốn chưa phân bổ
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Khuyến nghị

Xem xét ưu tiên chủ đề biến đổi khí hậu và rừng trong hợp
phần rừng và biến đổi khí hậu được đề xuất của đánh giá này.
Đồng tài trợ cho các dự án lớn trong tương lai được tư vấn
khuyến nghị là không nên tiếp tục.

Cho đối
tượng

Thời điểm
thực hiện
khuyến nghị

HĐQLQ

Cuộc họp
tiếp theo

Quyết định về việc sát nhập TFF với Quỹ bảo vệ và phát triển
rừng theo cách thức phù hợp để duy trì sự tự chủ của Quỹ với
các quy định riêng của Quỹ, thủ tục hoạt động và tình hình cán
bộ

HĐQLQ

Cuối năm
2009

Áp dụng triệt để/áp dụng càng nhiều càng tốt thủ tục hiện nay
và thủ tục đã được thử nghiệm để quản lý các khoản hỗ trợ và
vốn khi xây dựng thủ tục cho VNFF

MARD

Ngay lập tức

Nếu các nhà tài trợ quyết định tiếp tục tài trợ cho TFF sau thời
điểm cuối năm 2012, nên tổ chức đợt đánh giá tiếp theo về
TFF vào đầu năm 2012 khi TFF sát nhập với VNFF và đi vào
hoạt động. Đánh giá này sẽ đánh giá lại việc sát nhập và
nghiên cứu tính khả thi của việc sát nhập hoàn toàn TFF vào
VNFF, như vậy các nhà tài trợ sẽ đóng góp vốn trực tiếp vào
VNFF và cho phép đóng Quỹ sớm. Tiến trình sát nhập hoặc
đóng Quỹ sẽ giải quyết vấn đề về sở hữu đối với Quỹ.

Các nhà tài
trợ và Bộ
NN&PTNT

Quyết định
vào thời
điểm trước
cuối năm
2011

Nghiên cứu tính khả thi của TFF và/hoặc VNFF hoặc các chi
nhánh quỹ mới của VNFF để trở thành quỹ REDD cấp quốc
gia, theo đó có thể thành lập cả quỹ REDD cấp tỉnh theo các
nguyên tắc trong các quyết định và quy định về việc thành lập,
quản lý và hoạt đông của VNFF.

Bộ
NN&PTNT
và Các nhà
tài trợ

Trong năm
2009

Định hướng tương lai
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1.

GIỚI THIỆU
1.1

Cơ sở của đánh giá

Quỹ uỷ thác Lâm nghiệp là cơ chế đa tài trợ được thành lập vào tháng 6 năm 2005 trong
Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp và Đối tác (FSSP&P), để thí điểm hoạt động tài trợ
cho toàn ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Việt Nam. Đây là một công cụ tài trợ nhằm mục
đích đóng góp vào các mục tiêu đề ra trong Biên bản ghi nhớ (ngày 23/6/2004) giữa Chính
phủ Việt Nam thông qua Bộ NN&PTNT và các nhà tài trợ góp vốn (trước đây là chính phủ
Phần Lan, Hà Lan, Thuỵ Điển và Thuỵ Sỹ) với giai đoạn chuyển tiếp từ 6/2004 đến cuối năm
2007 (Biên bản ghi nhớ đã được gia hạn đến cuối năm 2008). Các mục tiêu ban đầu là:


Gắn kết hỗ trợ ODA chặt chẽ hơn với các ưu tiên đã xác định trong Chiến lược Phát triển
Lâm nghiệp Việt Nam (2006-2020);



Cải thiện hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo bằng cách hướng hỗ trợ ODA cho ngành
lâm nghiệp;



Hài hoà hoá việc chuyển vốn ODA cho ngành lâm nghiệp thông qua giảm chi phí giao
dịch của Chính phủ Việt Nam;



Hỗ trợ chuyển tiếp sang cách tiếp cận toàn ngành để hỗ trợ ODA cho ngành lâm nghiệp

Mục tiêu tổng thể của Quỹ thống nhất với Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia và
Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp, đó là “quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh
học để đạt được: a) bảo vệ môi trường, b) cải thiện sinh kế của người dân sinh sống tại các
khu vực phụ thuộc vào rừng, c) tăng cường đóng góp của ngành lâm nghiệp vào nền kinh tế
quốc dân”.
Một Biên bản ghi nhớ cho giai đoạn thực hiện của Quỹ được ký kết giữa Bộ NN&PTNT với
chính phủ Phần Lan và Thuỵ Sỹ vào ngày 18 tháng 3 năm 2009. Theo đó, mục tiêu của Quỹ
đã có một chút thay đổi:


Gắn kết hỗ trợ ODA chặt chẽ hơn với các ưu tiên đã xác định trong Chiến lược Phát triển
Lâm nghiệp Việt Nam (2006-2020);



Cải thiện hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo bằng cách hướng hỗ trợ ODA cho ngành
lâm nghiệp;



Hài hoà hoá việc chuyển vốn ODA cho ngành lâm nghiệp thông qua giảm chi phí giao
dịch của Chính phủ Việt Nam; và



Đóng vai trò là mô hình thử nghiệm để đúc rút kinh nghiệm và bài học có ích cho việc
thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng do Chính phủ Việt Nam hoàn toàn sở hữu và
quản lý.

Tương tự, mục tiêu tổng quát được sửa đổi lại trong Biên bản ghi nhớ mới là: “quản lý rừng
bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học để đạt được: a) bảo vệ môi trường, b) cải thiện sinh kế
của người dân sinh sống tại các khu vực phụ thuộc vào rừng, c) tăng cường đóng góp của
ngành lâm nghiệp vào nền kinh tế quốc dân, và d) tăng cường đóng góp của lâm nghiệp về
giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu”.
Theo Biên bản ghi nhớ mới, mục đích của Quỹ là tạo ra một cơ chế, chính sách và môi
trường pháp lý phù hợp để hỗ trợ và thúc đẩy các hoạt động nhằm cung cấp hỗ trợ mang tính
chiến lược cho việc thực thi Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam (2006 – 2020).
Ưu tiên hỗ trợ các hoạt động quản lý rừng bền vững nhằm xoá đói giảm nghèo góp phần thúc
đẩy phân cấp trong ngành lâm nghiệp và có những hành động cụ thể tác động tới cấp cơ sở
và theo đó xem xét đến chương trình nghị sự quốc gia về biến đổi khí hậu. Các chủ đề ưu
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tiên của TFF, tại thời điểm ký kết Biên bản Ghi nhớ mới (và hàng năm được xác định lại bởi
HĐQLQ) bao gồm bảo vệ môi trường quản lý rừng bền vững hướng tới hỗ trợ người nghèo/
biến đổi khí hậu, cải thiện công tác quản lý ngành lâm nghiệp, và tăng cường quản lý danh
mục dự án TFF tài trợ.
Ban đầu, Văn phòng điều phối Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp (FSSP CO) có trách
nhiệm quản lý Quỹ trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến cuối năm 2008 trong khi đó Tiểu ban
chuyên môn (TEC) và Ban điều hành đối tác (PSC) cũng được giao trách nhiệm về đánh giá
và thẩm định các ý tưởng và đề xuất xin hỗ trợ của TFF. Chính phủ Phần Lan cung cấp một
chuyên gia giám sát và đánh giá, sau này thay bằng Trưởng cố vấn kỹ thuật (CTA) trong giai
đoạn từ tháng 9/2003 – 1/2008 cho FSSP CO và GTZ cung cấp 2 tư vấn cho Quỹ: Cố vấn kỹ
thuật Quỹ và Cố vấn tài chính Quỹ nhằm giúp xây dựng hoạt động của TFF đồng thời nâng
cao năng lực cho FSSP CO trong hoạt động quản lý TFF thường nhật.
Các hướng dẫn về kỹ thuật và quản lý cho Quỹ đã được xây dựng, thống nhất với các
nguyên tắc đề ra trong Biên bản ghi nhớ đầu tiên. Bộ NN&PTNT đã ban hành Quy chế quản
lý và sử dụng Quỹ, định mức chi tiêu và PIM. Các cố vấn Quỹ đã phác thảo đầy đủ Sổ tay
hoạt động để CQĐHNVQ sử dụng nội bộ (hiện nay đang sửa đổi).
Tháng 6/2006, một Đoàn đánh giá hỗn hợp đã tiến hành đợt Đánh giá hoạt động TFF đầu
tiên nhằm đánh giá thành quả ban đầu của TFF so với các mục tiêu đề ra, đồng thời rà soát
và xác định những tiến triển trong hoạt động của TFF. Dựa trên những phát hiện chính trong
đợt đánh giá này, Bộ NN&PTNT và các nhà tài trợ TFF đã thống nhất thay đổi các mục tiêu
của TFF nhằm sắp xếp chúng hài hoà với các mục tiêu đã thống nhất của ngành trong khuôn
khổ Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020.
Cơ cấu tổ chức của TFF cũng đã được thay đổi vào năm 2007 theo cấu trúc mới, theo đó bao
gồm HĐQLQ và CQĐHNVQ. Đứng đầu HĐQLQ là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phụ trách
ngành lâm nghiệp, các thành viên bao gồm lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tài chính, Vụ
Kế hoạch – Bộ NN&PTNT, đại diện các cơ quan liên quan khác trong Bộ NN&PTNT cùng với
một đại diện của các nhà tài trợ TFF. HĐQLQ nắm giữ vai trò điều hành và chịu trách nhiệm
đưa ra các quyết định về các dự án được tài trợ, đường hướng tổng thể đối với danh mục
các dự án, tiếp nhận tài trợ và chi tiêu hàng năm của TFF. Hơn nữa, HĐQLQ cần phải đảm
bảo rằng các nguồn vốn được sử dụng đúng theo các mục tiêu đã thống nhất trong Biên bản
Ghi nhớ. Văn phòng Điều phối FSSP đảm trách vai trò là CQĐHNVQ và chịu trách nhiệm
thực hiện các quyết định của HĐQLQ. Một nhóm Tư vấn bao gồm một Cố vấn kỹ thuật và
một Cố vấn tài chính1 do tổ chức GTZ cung cấp tiếp tục hỗ trợ CQĐHNVQ về các vấn đề liên
quan đến quản lý quỹ. Quy chế Quản lý và sử dụng TFF được nêu cụ thể trong Quyết định
1175/QĐ-BNN ban hành ngày 16/4/2007.
Tháng 9/2007, Tổ chức KPMG Helsinki của Phần Lan đã tiến hành hoạt động Đánh giá Rủi ro
Tài chính (FRA). Mục tiêu chính của hoạt động này nhằm (i) đánh giá bản chất và mức độ rủi
ro của cơ chế hỗ trợ tài chính TFF liên quan tới các mục tiêu của quỹ bao gồm cả việc quỹ có
thể không được sử dụng cho các mục đích dự kiến, việc phân bổ và sử dụng vốn không
mang lại giá trị đồng tiền và giá trị sử dụng vốn không được hạch toán đúng đắn; và (ii) đưa
ra những khuyến nghị cụ thể dưới dạng một kế hoạch nhằm kiểm soát các rủi ro. Đoàn FRA
đã kết luận rằng quản lý tài chính tổng thể của TFF chỉ ở mức trung bình do những yếu kém
trong hệ thống quản lý tài chính và mua sắm cũng như hoạt động kiểm soát bên ngoài đối với
hoạt động mua sắm hàng hóa và dịch vụ ở cấp độ dự án.
Nguồn vốn TFF được chia thành vốn ấn định và không ấn định. Cho đến thời điểm này, 4 nhà
tài trợ tham gia ký kết TFF đã cam kết cung cấp khoảng 8,6 triệu Euro vốn không ấn định cho
1

Cố vấn kỹ thuật gần đây nhất đã xin nghỉ vào tháng 3/2009 vì lí do cá nhân, tổ chức của Đức phụ trách
cung cấp dịch vu hỗ trợ kỹ thuật (CIMO) đã không thể lựa chọn và huy động người thay thế vào thời
điểm tiến hành đánh giá này.
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giai đoạn chuyển tiếp từ 2004-2007. Trong giai đoạn 2008-2011, Chính phủ Phần Lan và
Thuỵ Sỹ đã ký cam kết tài chính mới bổ sung thêm vốn cho TFF với lần lượt 9,8 triệu Euro và
5 triệu Euro nhằm đáp ứng các cam kết hỗ trợ các dự án TFF hiện tại cũng như các hoạt
động mới khác. Tất cả những đóng góp không ấn định đều được đưa vào cùng một tài khoản
ngân hàng.
Bên cạnh đó, Chính phủ Hà Lan và Phần Lan đã cam kết cung cấp lần lượt 5 triệu và 4,2
triệu Euro vốn ấn định để đồng tài trợ cho FSDP của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, từ ngày
16/11/2007, phía Hà Lan đã chuyển số tiền 4,5 triệu Euro còn lại từ nguồn vốn ấn định thành
nguồn vốn không ấn định của TFF, theo đó khoản này sẽ được đưa vào nguồn vốn không ấn
định hiện tại và được sử dụng trên cơ sở sự đồng thuận của HĐQLQ .
Cho đến thời điểm này, TFF có 28 dự án nằm trong danh mục đầu tư và 7 dự án đang trong
quá trình triển khai (bao gồm cả 2 dự án đồng tài trợ: FSDP của Ngân hàng Thế giới với
nguồn vốn ấn định, và FLITCH của Ngân hàng Phát triển Châu Á với nguồn vốn không ấn
định), với tổng giá trị tương đương là 27.723.253 Euro và 1 dự án (FOMIS) sắp sửa được
huy động. Hỗ trợ tài chính 2 của TFF cho các dự án đang triển khai chiếm khoảng 97% nguồn
vốn ngân sách hiện tại của TFF 3 và còn khoảng 1 triệu EURO cam kết chưa được phân bổ.
Trong năm 2008, Chính phủ Việt Nam đã thành lập VNFF theo Nghị định 05/2008/NĐ-CP ban
hành ngày 14/1/2008 với mục đích (i) huy động các nguồn lực của xã hội cho công tác bảo vệ
và phát triển rừng, góp phần thực thi chủ trương về xã hội hoá lâm nghiệp; (ii) tăng cường
nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ và phát triển rừng đối với những đối tượng hưởng lợi từ
rừng hoặc tham gia vào các hoạt động có tác động trực tiếp đến rừng; và (iii) tăng cường
năng lực và hiệu quả hoạt động của chủ rừng trong công tác bảo vệ, sử dụng và quản lý
rừng, góp phần thực thi chiến lược phát triển lâm nghiệp. Đối với Quỹ VNFF mới, Lãnh đạo
Bộ NN&PTNT đã bày tỏ ý kiến rằng quỹ này sẽ là “ngôi nhà mới” của TFF và các quỹ uỷ thác
khác đang hoạt động trong ngành lâm nghiệp.
1.2

Mục tiêu

Mục tiêu của Đánh giá lần 2 là (xem Phụ lục 1):


Đánh giá vai trò của Quỹ trong ngành lâm nghiệp Việt Nam bao gồm cả vai trò của quỹ
trong Đối tác Hỗ trợ Ngành lâm nghiệp (FSSP); và đánh giá vai trò, lợi ích và giá trị mà
ngành lâm nghiệp mang đến cho nền kinh tế Việt Nam.



Đánh giá hoạt động của TFF so với các mục tiêu và các kết quả dự kiến ở 2 cấp độ: (i)
Bản thân TFF với chức năng là một công cụ nhằm cải thiện hiệu quả công tác viện trợ và
(ii) hiệu quả hoạt động của danh mục dự án TFF. Đưa ra các khuyến nghị cụ thể và thực
tế cho những người có thẩm quyền ra quyết định và các bên liên quan về các biện pháp
nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu suất hoạt động của TFF đối với cả 2 cấp độ nêu trên.



Với sự ra đời của Quỹ Bảo vệ và Phát triểu rừng Việt Nam (VNFF), đánh giá vai trò của
TFF trong tương lai gần và giai đoạn trung hạn, đồng thời khuyến nghị một giải pháp thể
chế phù hợp nhất đối với TFF trong bối cảnh Quỹ VNFF mới. Giải pháp đề xuất cần bao
gồm cả việc đánh giá các phương án khác nhau về lồng ghép TFF vào trong VNFF, trong
đó cũng bao gồm cả đánh giá tài chính những phương án này.



Đánh giá nhu cầu ưu tiên hiện nay và trong tương lai cũng như khả năng tài trợ cho Quản
lý rừng bền vững (SFM) và biến đổi khí hậu thông quan TFF.

2
3

Phân bổ cho các dự án cụ thể.
Cam kết bởi các nhà tài trợ của Quỹ.
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1.3

Phương pháp tiếp cận

Đánh giá lần hai do một nhóm tư vấn độc lập thực hiện4 trong tháng 5 và 6/2009 . Nhóm đánh
giá theo Uỷ ban hỗ trợ phát triển của Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển và các nguyên tắc
về đánh giá của tổ chức này khi tiến hành đánh giá:


Không thiên vị



Khách quan



Độc lập



Tính tin cậy



Tính hữu ích

Phương pháp làm việc có 4 giai đoạn và 4 đầu ra:


Giai đoạn nghiên cứu tài liệu (tại văn phòng)  phác thảo các câu hỏi đánh giá



Giai đoạn hiện trường  Các phát hiện chính và đề xuất dự kiến



Giai đoạn tổng hợp  Báo cáo dự thảo



Hoàn thiện báo cáo  Báo cáo cuối cùng

Trong giai đoạn nghiên cứu tài liệu, đoàn đánh giá sẽ nghiên cứu các tài liệu cơ sở (xem Phụ
lục 3) được cung cấp và lập kế hoạch (xem Phụ lục 2) cho giai đoạn hiện trường cùng với
CQĐHNVQ và các nhà tài trợ TFF. Dựa trên các phân tích sơ bộ về tài liệu nghiên cứu, phác
thảo báo cáo và ma trân các câu hỏi đánh giá dự thảo (Phụ lục 4).
Trong giai đoạn hiện trường, khởi đầu là một cuộc họp báo cáo với CQĐHNVQ và tiếp đó là
cuộc họp khởi động với sự tham gia của các bên liên quan chính của TFF. Phỏng vấn các
bên liên quan chính được tiến hành ở Hà Nội. Các chuyến làm việc hiện trường đến Thừa
Thiên Huế và Lâm Đồng được tổ chức để đoàn đến tham quan các dự án do TFF tài trợ.
Các thông tin thu thập (i) qua các tài liệu và báo cáo hiện có (hơn 50 loại, khoảng 2500 trang,
xem Phụ lục 3), (ii) các cuộc họp, tiếp xúc và phỏng vấn với các bên liên quan (16 cuộc họp,
gặp và phỏng vấn khoảng 100 người, xem Phụ lục 2), (iii) đến thăm và thảo luận với các dự
án do Quỹ tài trợ (8 dư án trong đó có 3 dự án quy mô lớn và 5 dự án quy mô nhỏ và vừa) ở
tỉnh Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế và ở Hà Nội. Những phát hiện chính và khuyến nghị được
phác thảo dựa trên các luận cứ từ thông tin thu thập được và được trình bày, thảo luận tại
buổi họp tổng kết của đoàn đánh giá.
Đoàn sẽ tiến hành phân tích thêm và tổng hợp thông tin thu thập được dựa trên các ý kiến
đóng góp về những phát hiện và khuyến nghị trình bày trong buổi họp tổng kết. Dự thảo báo
cáo được chuẩn bị trong giai đoạn tổng hợp và sau đó là nộp báo cáo dự thảo lên các nhà tài
trợ của TFF.
Sau khi nhận được các ý kiến bình luận về bản dự thảo, báo cáo dự thảo sẽ được hoàn thiện
và chính thức nộp lên các nhà tài trợ của TFF và các thành viên của HĐQLQ .
Chương 5: Triển vọng tài trợ của TFF về Rừng và Biến đổi khí hậu được tư vấn chuẩn bị theo
hợp đồng riêng biệt với Bộ Ngoại giao Phần Lan. Trưởng nhóm tư vấn của đánh giá chính lần
2 không kiểm soát về nội dung chương này.

4

Nhóm tư vấn do Bộ ngoại giao Phần Lan tuyển dụng theo hình thức 2 hơp đồng riêng biệt cho 2 tiểu
nhóm. Tiểu nhóm 1 (lớn hơn) do Indufor Oy (Phần Lan) liên danh với Công ty TNHH Tư vấn Quốc tế
VICA (Việt Nam) có các chuyên gia sau ông Jyrki Salmi (Trưởng nhóm), Ông Kaj Björk (chuyên gia tài
chính) và Ông Nguyễn Thanh Hải (chuyên gia tài chính) và Ông Nguyễn Quốc Dũng (chuyên gia
rừng). Tiểu nhóm thứ 2 (quy mô nhỏ hơn) do Nordeco (Na Uy) cung cấp, gồm có chuyên gia Steffen
Johnsen – chuyên gia về biến đổi khí hậu và rừng.
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2.

VAI TRÒ CỦA TFF TRONG NGÀNH LÂM NGHIỆP Ở VIỆT NAM
2.1

Tình hình hỗ trợ ngành

Muc tiêu ban đầu của TFF là đưa ra một cơ chế tài chính chuyển tiếp trong quá trình chuyển
đổi sang hỗ trợ ngành lâm nghiệp theo phương pháp tiếp cận ngành toàn ngành (SWAp).
Đánh giá về TFF lần 1 (2006) kết luân rằng SWAp đối với ngành lâm nghiệp Việt Nam không
phải là mục tiêu khả thi và thực tế. Những nguyên nhân của kết luận này là:


Tỉ trọng tài trợ ODA của TFF trong toàn ngành quá nhỏ



Dự báo giảm ODA trong vài năm tới sau khi Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung
bình



Việc tài trợ cho ngành lâm nghiệp là hoạt động phức tạp của chính phủ, chính quyền cấp
tỉnh và hoạt động khu vực tư nhân, bởi vậy sẽ làm cho phương pháp SWAp cổ điển sẽ rất
phức tạp.

Đánh giá lần 2 về TFF cũng khẳng định lại kết luận trên. Không có SWAp cũng như không có
quá trình chuyển tiếp sang phương pháp tiếp cận toàn ngành hoặc hỗ trợ ngành khác trong
ngành lâm nghiệp ở Việt Nam ngoài quỹ ủy thác do nhiều nhà tài trợ góp vốn TFF. Quỹ hiện
đang được hỗ trợ bởi 3 nhà tài trợ chính. Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp và đối tác có
thể trở thành diễn đàn hữu ích phục vụ thảo luận chính sách và trao đổi thông tin nhưng
không phải là cơ chế cho chương trình hỗ trợ ngành theo cách thức cổ điển.
TFF đã và đang là một quỹ uỷ thác có nhiều đóng góp hữu ích, giúp hỗ trợ tài chính một cách
linh hoạt, hiệu quả và tập trung cho các hoạt động có tính ưu tiên cao trong ngành lâm
nghiệp.
Đối với hoạt động tài trợ ngoài ngân sách như quỹ uỷ thác cho các hoạt động ngành công đòi
hỏi phải có những cơ sở lập luận thuyết phục đặc biệt. Theo thực tiễn quốc tế tốt nhất, phải
xác định một số cơ sở lập luận để thành lập quỹ uỷ thác đặc biệt. Một quỹ uỷ thác đặc biệt
được xem là hội tụ đủ lí do chính đáng khi có nhiều tiêu chí được đáp ứng. Tuy nhiên đáp
5
ứng thậm chi 1 hoặc 2 tiêu chí đã được xem là đủ (hộp 2.1).
Hộp 2.1

Cơ sở lập luận cho hoạt động tài trợ ngoài ngân sách - thực tiễn tốt nhất
thế giới

1. Quỹ có nhu cầu đặc biệt quan trong và được xác định rõ ràng
2. Ngân sách chính phủ phân bổ không ổn định/không đảm bảo; cần phải có cách thức tổ
chức đặc biệt để đảm bảo hoạt động tài trợ thường xuyên và có thể dự đoán được.
3. Để tiến hành thực hiện thí điểm quan trọng nhưng khó có thể tiếp cận nguồn ngân sách
4. Có khả năng tiếp cận các nguồn vốn khác nhau và cân đối tài trợ
5. Có yêu cầu đặc biệt về tính linh hoạt kết hợp với sự minh bạch
6. Cần huy động vốn để tạo ra đổi mới hoặc thử nghiệm ý tưởng mới ngoài hệ thống chính
phủ

Trong các tiêu chí trên, TFF đáp dứng tiêu chí số 1 (thực hiện Chiến lược phát triển lâm
nghiệp Việt Nam), 3-5, và một phần tiêu chí số 6, bảo lưu tiêu chí số 2. Như vậy, theo đánh
giá này, TFF có cơ sở chính đáng.

5

Xem ví dụ Đánh giá kinh nghiệm với Quỹ uỷ thác bảo tồn của GEF năm 1998, Chương trình hỗ trợ kỹ
thuật các quỹ uỷ thác bởi IFC năm 2002 và Báo cáo hoạt động ngoài ngân sách bởi IDB do Ana Maria
Jul chuẩn bị
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2.2

Tình hình thực hiện các ưu tiên ngành trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp
Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020

TFF đã có những hỗ trợ rất quan trong trong công tác chuẩn bị Chiến lược phát triển lâm
nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 -2020 (VFDS). VFDS được phê duỵệt vào tháng 3/2007. Sau
đó, TFF tiếp tục hỗ trợ công tác chuẩn bị 7 nghị định và các tài liệu pháp lý quan trọng khác
cho ngành và đã được Thủ tướng chính phủ cũng như các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
bao gồm: nghị định về cán bộ kiểm lâm, nghị định về VNFF, nghị định về đánh giá rừng, nghị
định về Quy chế quản lý rừng…Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam có 3 chương trình
phát triển (Chương trình phát triển và quản lý rừng bền vững; bảo vệ rừng; chương trình bảo
tồn sinh hoạc và dịch vụ môi trường; chương trình chế biến và thương mại lâm sản) và 2
chương trình hỗ trợ (Nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và chương trình khuyến lâm; đổi mới các
viện ngành lâm nghiệp, chính sách, chương trình giám sát và lập kế hoạch). Từ đó, các hỗ
trợ của TFF được xác định dựa trên các ưu tiên của ngành đã được thống nhất và hướng
dẫn trong VFDS.
5 chương trình của Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam cũng như các ưu tiên của TFF
như sau:
Chương trình 1: Quản lý và phát triển rừng bền vững. Quản lý, phát triển và sử dụng rừng
bền vững, có hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản về lâm sản cho tiêu dùng trong nước
và xuất khẩu. đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc dân, ổn định xã hội, đặc biệt tại khu vực
các dân tộc ít người và miền núi, đồng thời đảm bảo vai trò phòng hộ, bảo tồn đa dạng sinh
học và cung cấp các dịch vụ môi trường, góp phần phát triển bền vững quốc gia"
Chương trình 2: Bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển các dịch vụ môi
trường. Bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học một cách có hiệu quả và bền vững, có sự
tham gia tích cực của cộng đồng dân cư địa phương và tăng cường đóng góp của các dịch
vụ môi trường từ rừng.
Chương trình 3: Chế biến và thương mại lâm sản. Sản xuất các sản phẩm có khả năng
cạnh tranh quốc tế chủ yếu dựa vào nguồn gỗ và lâm sản ngoài gỗ nội địa bền vững; áp dụng
công nghệ tiên tiến và thân thiện với môi trường nhằm đáp ứng về cơ bản các nhu cầu tiêu
dùng trong nước và xuất khẩu; xây dựng công nghiệp chế biến lâm sản trở thành mũi nhọn
kinh tế của ngành lâm nghiệp."
Chương trình 4: Nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm. Nâng cao chất lượng và
hiệu quả của các hoạt động nghiên cứu, giáo dục, đào tạo và khuyến lâm nhằm phát triển
nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Lâm nghiệp. Lấy khoa học công nghệ làm động
lực cho phát triển ngành, gắn nghiên cứu, đào tạo với sản xuất và thị trường nhằm nâng cao
các đóng góp vào tăng trưởng kinh tế lâm nghiệp, bảo vệ môi trường và cải thiện mức sống
cho người dân làm nghề rừng."
Chương trình 5: Đổi mới thể chế, chính sách, lập kế hoạch và giám sát ngành lâm
nghiệp (PIPFMF) Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho các hoạt động lâm nghiệp theo định
hướng thị trường và hội nhập quốc tế, kiện toàn hệ thống tổ chức đồng thời đổi mới công tác
lập kế hoạch và giám sát ngành lâm nghiệp
Bảng 2.1 tóm tắt đóng góp của các dự án/khoản hỗ trợ của TFF đối với 5 chương trình trong
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam.
Bảng 2.1

Đóng góp của các dự án TFF đối với 5 chương trình của VFDS
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Chương trình

Chương trình 1
Chương trình 2
Chương trình 3
Chương trình 4
Chương trình 5
Tổng

Chương trình hỗ
trợ ngành

Dự án nhỏ

5

1
1

2
2
3
12

Dự án quy mô
lớn

5
5
5
7
22

Tổng số dự án

10
5
2
7
11
35

Nguồn: Báo cáo năm 2008 và quý 1 của Quỹ

Ngoài khoản hỗ trợ GA 006/05, tất cả các khoản hỗ trợ đều đóng góp vào ít nhất 2 chương
trình thuộc Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam và nhiều khoản hỗ trợ đã có ảnh
hưởng tới 3 thậm chí 4 chương trình thuộc Chiến lược này. Bởi vậy, việc chia nhỏ vốn ngân
sách dự án theo từng chương trình thuộc Chiến lược này là một điều không thực tế.
Tuy nhiên, từ bảng trên có thể thấy, riêng Chương trình số 5 trong Chiến lược phát triển lâm
nghiệp Việt Nam (Đổi mới thể chế, chính sách, lập kế hoạch và giám sát ngành lâm nghiệp)
và Chương trình số 1 (Quản lý rừng bền vững) đã nhận được sự hỗ trợ khá mạnh mẽ (chiếm
một tỉ trọng lớn trong các dự án của Quỹ nhằm thực hiện các chương trình). Chương trình số
4 (Nghiên cứu, Khuyến nông, đào tạo và giáo dục) và chương trình số 2 ( Bảo vệ rừng, bảo
tồn đa dạng sinh học và phát triển các dịch vụ môi trường) cũng đã nhận được sự hỗ trợ
đáng kể mặc dù mức độ hỗ trợ có ít hơn 2 chương trình kia. Chương trình số 3 (Chế biến gỗ
và thương mại lâm sản) nhận được rất ít sự hỗ trợ (và chủ yếu là dự án nhỏ) và đây là vấn đề
đáng quan tâm bởi vì tầm quan trong chiến lược của hoạt động sản xuất trong phát triển kinh
tế.
Cũng cần lưu ý rằng 2 trong 4 mục tiêu tổng thể của TFF (theo Biên bản ghi nhớ hiện nay)
đều đặt ra yêu cầu tập trung phát triển kinh tế: (a) cải thiện sinh kế của người dân trong khu
vực phụ thuộc vào rừng, và (b) tăng cường đóng góp của ngành lâm nghiệp vào nền kinh tế
quốc dân. Và các mục tiêu này không thể đạt được nếu TFF không chú trong hơn đến các
vấn đề liên quan đến chương trình số 3. Nếu giá trị gia tăng do việc sử dụng và chế biến gỗ
sản xuất không được bảo đảm để hỗ trợ cho Chương trình 1 (SFM), bao gồm việc trồng rừng
lấy gỗ thì việc đầu tư vào trồng rừng và SFM các rừng tự nhiên rốt cuộc sẽ không thể đóng
góp vào mục tiêu b và c của TFF. Bên cạnh đó, ưu tiên của TFF đối với quản lý rừng bền
vững hướng tới hỗ trợ người nghèo thúc đẩy phân cấp cũng không thể hoàn thành nếu
không chú trọng thích đáng đến việc sử dụng có hiệu quả và bền vững các nguồn rừng.
Nghèo vẫn hoàn nghèo nếu thiếu sản xuất bền vững và hiệu quả ở cấp địa phương. Hoạt
động sản xuất như vậy đặt ra yêu cầu đối với quá trình tăng thêm giá trị và thương mại hoá
các sản phẩm của địa phương. TFF không nên mạo hiểm đầu tư vào các dự án sản xuất kinh
doanh nhưng có thẻ hỗ trợ việc thiết lập môi trường kinh doanh nơi mà cả người nghèo có
thể thu được lợi ích và rất nhiều loại hình kinh doanh bền vững phát triển.
2.3

Vai trò của TFF trong việc thực hiện Tuyên bố chung Hà Nội

Ngoài đóng góp quan trọng cho ngành lâm nghiệp Việt Nam thì TFF đã và đang nhận được
sự chú ý của cộng đồng các nước phát triển tại Việt Nam và trên thế giới vì TFF được xem
như là công cụ hỗ trợ tài chính mới của cộng tác phát triển phù hợp với Tuyên bố Paris và
HCS về sử dụng hiệu quả vốn viện trợ. Quỹ TFF ra đời được xem là bước khởi đầu đặt nền
móng cho phương pháp Tiếp cận ngành (SWAp) trong ngành lâm nghiệp, dần xoá bỏ
phương pháp tiếp cận dự án truyền thống trước đây. Thay vì hỗ trợ tài chính cho các hoạt
động và dòng ngân sách đã được xác định cụ thể trong Mẫu văn kiện dự án, SWAp hỗ trợ
ngân sách ngành dựa vào các biện pháp và kết quả đầu ra mang tính toàn ngành đã được
các bên liên quan nhất trí, tương tự như Gói hỗ trợ ngân sách chung – Tín dụng hỗ trợ xoá
đói giảm nghèo (PRSC), trong đó có sự tham gia của các nhà tài trợ TFF. Cũng giống như
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“Ma trận chính sách” trong các hình thức giống như PRSC trong hỗ trợ ODA, SWAp trong
lâm nghiệp tập trung vào các biện pháp và kết quả đầu ra mang tính toàn ngành đã được
Chính phủ VN và các đối tác quốc tế nhất trí được thể hiện trong từng mục tiêu cụ thể của
Chiến lược. Điều này cũng cần thể hiện “phạm vi/quy mô” của phương pháp ở khía cạnh sự
tham gia của Chính phủ và ODA.
Tỷ trọng TFF trong tổng giá trị ODA cho ngành lâm nghiệp vẫn còn khá khiêm tốn để có thể
đóng vai chủ đạo trong đối thoại chính sách lâm nghiệp. Tổng giá trị danh mục dự án của
TFF, bao gồm cả nguồn vốn không cam kết là 32 triệu EURO (trong vài năm) chỉ chiếm xấp xỉ
1% so với tổng chi hàng năm dành cho các dự án trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt
Nam và chiếm 20% tổng số vốn ODA dành cho danh mục dự án ngành lâm nghiệp trong giai
đoạn 2008 -2012 theo số liệu FOMIS (216,5 triệu USD tương đương với 160 triệu EURO).
TFF đã xây dựng Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự án (PIM), Quy chế quản lý và sử dụng quỹ,
định mức chi tiêu áp dụng cho các hoạt động của Quỹ và thực hiện dự án. Nhờ vậy giúp hài
hoà các thủ tục dự án đối với những dự án chủ yếu do Quỹ tài trợ. Các dự án đồng tài trợ bởi
Quỹ theo các thủ tục và định mức chi tiêu của đa số các nhà tài trợ. Kết quả là, TFF đã không
hoàn toàn thành công trong hoạt động hài hoà công tác viện trợ thậm chí ngay cả đối với các
dự án của mình.
TFF trên thực tế đã góp phần thực hiện Tuyên bố chung Hà Nội, ít nhất là có 3-4 nhà tài trợ
liên quan. Khó có thể đánh giá tác động của TFF với tư cách là một mô hình thực hiện HCS
nhưng có những chỉ tiêu mà theo đó vai trò của một mô hình như vậy có tác động tích cực
lớn.
Bảng 2.2

Thành tựu của TFF so với các chỉ tiêu và mục tiêu của Tuyên bố chung
Hà Nội

Chỉ tiêu
Tinh thần tự chủ
Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội 5 năm (SEDP), các
nguyên tắc của Chiến lược Tăng trưởng
và Giảm nghèo (CPRGS) được lồng
ghép; SEDP được thực hiện có hiệu quả.
Gắn kết hỗ trợ ODA
Chiến lược hỗ trợ của nhà tài trợ đã gắn
kết với SEDP và các chiến lược quốc gia,
ngành, vùng, tỉnh va thành phố có liên
quan.
Các nhà tài trợ tăng cường năng lực của
Chính phủ bằng cách khắc phục các Ban
QLDS song trùng
Các mục tiêu xây dựng năng lực được
nêu rõ trong SEDP, các chiến lược quốc
gia, ngành, vùng, tỉnh và thành phố có liên
quan và đánh giá về hành chính công
(PAR). Chính phủ và các cơ quan đối tác
chỉ đạo chương trình xây dựng năng lực
toàn diện với sự hỗ trợ có điều phối của
nhà tài trợ - Tỷ lệ phần trăm viện trợ dành
cho xây dựng năng lực thông qua các
chương trình do các cơ quan lãnh đạo và
điều phối.
Hệ thống đấu thầu mua sắm công được
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Mục tiêu định hướng
đến 2010

Các thành tựu TFF
đạt được

Đạt được các mục tiêu
của Kế hoạch 5 năm phát
triển kinh tế - xã hội

N/A

Chiến lược hỗ trợ của tất
cả các nhà tài trợ

Hoạt động tài trợ TFF
được gắn kết với Chiến
lược phát triển lâm
nghiệp Việt Nam
Sử dụng các Ban
QLDA

Không có Ban QLDA song
trùng
100% chương trình do đối
tác lãnh đạo và điều phối

Hoạt động tài trợ của
TFF
100% đối tác chỉ đạo và
điều phối

Ít nhất 50% viện trợ và ít

Hầu hết hệ thống đấu
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Chỉ tiêu
nâng cấp lên các tiêu chuẩn đã thống
nhất và có xem xét đến các khuyến nghị
như Báo cáo đánh giá thầu toàn quốc, Cải
cách hành chính công- tỉ lệ phần trăm của
vốn viện trợ và tỉ lệ phần trăm các nhà tài
trợ sử dụng hệ thống đấu thầu mua sắm
của chính phủ
a) Hệ thống quản lý tài chính công được
tăng cường và các khuyến nghị
PER/CFAA được thực hiện
b) Chính phủ Việt Nam công bố kịp thời
công khai và xác thực báo cáo thưc hiện
ngân sách, do cơ quan kiểm toán Nhà
nước phù hợp với INTOSAI - Tỷ lệ phần
trăm ngân sách viện trợ và phần trăm số
nhà tài trợ sử dụng quá trình lập ngân
sách, báo cáo tài chính và hệ thống kiểm
toán của quốc gia
Viện trợ được dự báo nhiều hơn – Tỷ lệ
phần trăm giải ngân phù hợp với tiến độ
đã thoả thuận trong khuôn khổ hàng năm
hoặc nhiều năm
Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ cải
thiện môi trường và an sinh xã hội – Tỷ lệ
phần trăm các báo cáo đánh giá tác động
môi trường (EIA) và đánh giá xã hội (SIA)
được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế
và sử dụng các hệ thống của Chính phủ
Hài hoà hoá và tinh giản hoá
Số lượng các đánh giá chẩn đoán và
phân tích về nhu cầu phát triển của Việt
Nam ít hơn nhưng chất lượng cao hơn.
Tỷ lệ phần trăm các đánh giá chẩn đoán
quốc gia/ngành và các nghiên cứu được 2
nhà tài trợ trở lên sử dụng
Các công cụ quản lý chu trình dự án
chung được thỏa thuận và sử dụng từ
đầu đến cuối chu trình chương trình/dự
án (lập kế hoạch, thiết kế, thực hiện, báo
cáo...) – Tỷ lệ phần trăm các nhà tài trợ
sử dụng công cụ chu trình dự án chung.
Sự tham gia của các nhà tài trợ được phối
hợp trong phạm vi chính sách do Chính
phủ lãnh đạo và khuôn khổ ngành bao
gồm hỗ trợ ngân sách chung, hỗ trợ ngân
sách ngành và theo dự án. Tỷ lệ phần
trăm sử dụng các mô hình tài trợ khác
nhau (bằng giá trị) sẽ được theo dõi hàng
năm.
Các nhà tài trợ tăng cường năng lực cho
các văn phòng của mình tại Việt Nam và
phân cấp nhiều hơn cho các văn phòng
này – Tỷ lệ phần trăm số nhà tài trợ và
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Mục tiêu định hướng
đến 2010
nhất 50% các nhà tài trợ
cung cấp ít nhất 50% quỹ
viện trợ của mình thông
qua các hệ thống quốc
gia.

Các thành tựu TFF
đạt được
thầu mua sắm của
chính phủ được sử
dụng

Ít nhất 50% viện trợ và ít
nhất 50% các nhà tài trợ
cung cấp ít nhất 50% quỹ
viện trợ của mình thông
qua các hệ thống quốc
gia.

Vốn tài trợ của TFF
thông qua quỹ uỷ thác
ngoài ngân sách, bởi
vậy không thể áp dụng
được và không thể đạt
được đối với TFF

75% viện trợ được giải
ngân đúng tiến độ.

Không xảy ra chậm chễ
trong giải ngân viện trợ
của nhà tài trợ

00% EIA và SIA của các
dự án do các nhà tài trợ
được thực hiện theo tiêu
chuẩn quốc tế và ít nhất
30% trong số này được
thực hiện thông qua các
hệ thống của Chính phủ

Không được nghiên
cứu trong đánh giá này

Các đánh giá chẩn đoán
được tất cả các nhà tài trợ
sử dụng; ít nhất 75% các
đánh giá phân tích quốc
gia được 2 nhà tài trợ trở
lên sử dụng.
Ít nhất 50% các nhà tài trợ

PSSP&P là diễn đàn tốt
để chia sẻ thông tin,
đáp ứng mục tiêu

Ít nhất 75% viện trợ dựa
trên chương trình quốc gia
hoặc ngành

Hoạt động tài trợ của
TFF dựa trên Chiến
lược phát triển lâm
nghiệp Việt Nam

Ít nhất 75% viện trợ

Cả 3 nhà tài trợ của
TFF đều phân cấp
trong quản lý viện trợ

PIM của Quỹ được sử
dụng cho tất cả các
hoạt động Quỹ tài trợ
và tài trợ bởi các nhà
tài trợ của Quỹ
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Chỉ tiêu
các hỗ trợ của nhà tài trợ được quản lý ở
Việt Nam.
Quản lý kết quả
Khung kết quả được xây dựng và sử
dụng để tiếp cận tới việc thực hiện SEDP
và các chương trình ngành - Điểm tổng
hợp dựa trên 4 đặc điểm của khung định
hướng kết quả (khách quan, có các chỉ
tiêu, năng lực theo dõi và đánh giá và có
thông tin để ra quyết định)
Trách nhiệm chung
Định kỳ đánh giá chung về tình hình thực
hiện những cam kết đã thỏa thuận về hiệu
quả viện trợ.

2.4

Mục tiêu định hướng
đến 2010

Các thành tựu TFF
đạt được

Số điểm 3 dựa trên tiêu
chí của DAC [4] và được
theo dõi liên tục

Vấn đề giám sát và
đánh giá là một điểm
yếu của TFF, hiện nay
đang được tăng
cường6

Đánh giá hàng năm

Đánh giá hàng năm và
2 đợt đánh giá chính

Khả năng hỗ trợ của TFF cho ngành lâm nghiệp trong tương lai

Vào thời điểm của đánh giá này, còn 1 triệu EURO vốn cam kết dành cho TFF vẫn chưa
được phân bổ cho bất kỳ dự án nào. Biên bản ghi nhớ hiện nay có cam kết với các đối tác
của TFF là duy trì TFF đến cuối năm 2012. Không có cam kết tài trợ thêm vốn, 1 triệu EURO
sẽ đủ để chi cho 1 dự án mới quy mô 250000 đến 300000 EURO 7 mỗi năm và trong 3 năm
và 1 nửa năm trong Biên bản ghi nhớ. Nguồn vốn hạn chế như vậy khó có thể có những tài
trợ lớn trong công tác lập kế hoạch danh mục dự án trong tương lai.
Theo nguồn thông tin không chính thức từ 3 nhà tài trợ hiện nay của Quỹ, chính phủ Phần
Lan đã khởi xướng kế hoạch xem xét tài trợ thêm cho chủ đề biến đổi khí hậu của TFF. Phía
Thụy Sỹ và Hà Lan không đề cập gì về kế hoạch tài trợ trong tương lai với đoàn đánh giá.
Về các nhà tài trợ mới, đoàn đánh giá không thể thu thập được thông tin bày tỏ quan tâm
không chính thức của họ.
Đoàn đánh giá có cảm tưởng rằng phía Bộ NN&PTNT và các nhà tài trợ hiện nay đã không
có nhiều nỗ lực trong việc thu hút thêm các nhà tài trợ tham gia tài trợ cho TFF. Đoàn đánh
giá có quan điểm rằng Bộ NN&PTNT cùng với các nhà tài trợ hiện nay có thể xây dựng một
kế hoạch tiếp thị chiến lược để thu hút thêm nhà tài trợ. Một kế hoạch như vậy không cần
phải cố gắng nhiều nhưng đòi hỏi phải có phương pháp tiếp cận mang tính sách lược: (i) tổng
hợp những thành công, thành tựu của TFF; (ii) định hướng những vấn đề ưu tiên của TFF
vào khu vực mà tài trợ ODA tăng cho ngành lâm nghiệp vào thời điểm hiện nay, đặc biệt vấn
đề biến đổi khí hậu và rừng cũng như giảm khí thải do chặt phá rừng và suy thoái rừng; (ii) tổ
chức hội thảo, tuyên truyền lưu động; đây là diễn đàn mà cả Bộ NN&PTNT và các nhà tài trợ
hiện nay cho TFF có thể gửi một thông điệp rõ ràng rằng: hoan nghênh các đối tác mới đóng
góp để đạt được những mục tiêu của Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam bao gồm
quản lý rừng bền vững thông qua các biện pháp can thiệp REDD.
Khuyến nghị
Xây dựng và thực hiện chiến lược/kế hoạch tiếp thị TFF.
2.5

Những trở ngại và thách thức chính và phương án giải quyết

Những trở ngại đối với TFF được xác định bởi đánh giá này bao gồm:

6
7

CQĐHNVQ hiện nay đang sử dụng mẫu báo cáo của các nhà tài trợ khi báo cáo lên nhà tài trợ
Có thể đã tiết kiệm được một số vốn trong một số dự án. Tuy nhiên số vốn tiết kiệm được đó không
đáng kể.
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Phạm vi đầu tư của TFF trong phát triển toàn ngành và trong ODA cho ngành lâm nghiệp còn
hạn chế. Do đó, ảnh hưởng của Quỹ cũng bị hạn chế nhưng ảnh hưởng này không phải là
nhỏ. Phạm vi đầu tư hạn chế và tỉ trọng vốn ODA cũng có nghĩa rằng các nhà tài trợ của TFF
không có được vị thế cần thiết trong đối thoại chính sách mà hiện nay họ mong muốn nhiều
hơn so với trước đây. Theo đánh giá, cơ quan quản lý của TFF, HĐQLQ không phải là diễn
đàn thích hợp cho đối thoại chính sách và có thể xác định nhưng diễn đàn khác hợp lý hơn
chẳng hạn Chương trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp và đối tác, và các tổ công tác của chương
trình này có thể được tái thiết lập. Đánh giá cũng cho rằng phạm vi đầu tư hạn chế của TFF
không nhất thiết là một trở ngại lớn. Một công cụ tài chính mạnh mẽ và phù hợp như TFF đủ
hữu ích để đáp ứng các mục tiêu quan trọng, có được những phát triển có tầm lớn lao và tác
động xoá đói giảm nghèo.
Gần đây, vấn đề huy động vốn bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Thụy
Điển đã không tiếp tục cam kết tài trợ. Triển vọng tìm kiếm những nguồn tài trợ tài chính mới
từ các nguồn ODA khác có vẻ hạn hữu vào thời điểm này. TFF trên thực tế đã không thành
công trong việc thu hút thêm các nhà tài trợ tham gia quỹ và vì vậy đã không thể thu hút thêm
được vốn tài trợ. Trong báo cáo này đã nêu đề xuất lập nghiên cứu khả thi về TFF (và/hoặc
VNFF) khi trở thành cơ chế tài trợ REDD hoặc thậm chí Quỹ REDD quốc gia. Nếu phương án
như vậy khả thi, sẽ mở ra một triển vọng hoàn toàn mới để TFF có thể thu hút thêm nhà tài
trợ và vốn tài trợ. Sự thay đổi như vậy về bản chất sẽ thay đổi mục tiêu và phạm vi hoạt động
của TFF. Tuy nhiên bất cứ sự thay đổi nào phù hợp và khả thi đều là cơ hội không nên bỏ lỡ.
Tính bền vững của TFF là một thách thức lớn. Như đã đề cập trong Chương 2.4, Biên bản
ghi nhớ hiện nay của TFF vẫn còn hiệu lực cho đến 2012. Vẫn chưa thể dự đoán được tương
lai của TFF sau năm 2012. Có thể Biên bản ghi nhớ sẽ được ra hạn, hoặc TFF có thể cuối
cùng phải sát nhập với VNFF (xem Chương 4) và sẽ đóng Quỹ. Tính bền vững của TFF
không nên là một mục tiêu của bản thân Quỹ, mặc dù sẽ có cơ chế tài trợ mới/khác (ví dụ
VNFF) sẽ đảm nhiệm vai trò hiện nay của Quỹ. Ở khía cạnh khác, TFF sẽ có cơ hội tồn tại
mới nếu đề xuất TFF và/hoặc VNFF trở thành công cụ tài trợ REDD/Quỹ REDD được chứng
minh khả thi.
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3.

HOẠT ĐỘNG VÀ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA TFF
3.1

Những thành tựu chính đạt được của TFF trong 4 năm qua

Những thành tựu chính của TFF ở cấp độ quỹ trong 4 năm qua có thể chia thành 2 loại: (i)
những thay đổi quan trọng trong công cụ của TFF và quản lý TFF và (ii) thành tưu trong việc
đạt được các mục tiêu của TFF.
Về thành tựu nội tại bên trong TFF (điểm i nói trên), các kết quả sau đây là chính yếu nhất:


TFF hiện đang hoạt động thực sự



Đã có quyết định mới và cơ cấu quản lý mới của TFF từ năm 2007



Các nguyên tắc lựa chọn dự án đầu tư mới của TFF, dựa trên đóng góp hỗ trợ cho Chiến
lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam đều rõ ràng và lo-gíc.

Báo cáo đánh giá này kết luận rằng TFF là một cơ chế tài trợ có thể vận hành. Đây không
phải là cơ chế tài trợ hỗ trợ ngành kiểu cổ điển mà là một quỹ cấp quốc gia hỗ trợ việc thực
hiện chiến lược toàn quốc trong ngành thông qua các biện pháp can thiệp chiến lược. Bộ
NN&PTNT đánh giá cao về TFF bởi tính linh hoạt và khả năng đáp ứng nhanh chóng đối với
các vấn đề chính sách quan trọng.
Về những thành tựu trong việc thực hiện các mục tiêu của Quỹ, kết quả nổi bật nhất là nhờ
có những biện pháp can thiệp sớm của TFF khi xây dựng các công cụ chính sách quan trọng
(8 nghị định, quyết định và thông tư) với rất ít sự hỗ trợ tài chính từ TFF và khi phát triển và
triển khai Chiến lược rừng quốc gia sử dụng sự hỗ trợ của TFF. Những hỗ trợ chiến lược như
vậy tỏ ra rất hiệu quả đối với việc thúc đẩy công tác xây dựng và ban hành các công cụ chính
sách. Nếu chỉ dựa vào nguồn ngân sách của Bộ NN&PTNT rất có thể làm cho quá trình xây
dựng các công cụ chính sách đó chậm 1 đến 2 năm. Đây là một ví dụ về việc sử dụng hiệu
quả và sử dụng rất tốt nguồn vốn tài trợ ODA.
Gần đây, TFF đã tập trung vào thí điểm nhiều hơn các bước tiếp cận về bảo tồn và quản lý
rừng có tiềm năng quy mô lớn ở cấp độ tỉnh và địa phương nhằm mục đích thu được các kết
quả khả quan và đưa vào chính sách quốc gia (nghị định, quyết định và thông tư). Chiến lược
thí điểm là một con đường rộng và dài, có thể đem lại các kết quả quan trong có ảnh hưởng
toàn quốc. Một chiến lược như vậy đòi hỏi phải có khả năng bền bỉ và cam kết lâu dài bởi tất
cả các bên liên quan, chứ không phải chỉ mình các nhà tài trợ cho TFF. Ví dụ về các can
thiệp của TFF là: Thí điểm bảo tồn Tam Đảo, Thí điểm rừng cộng đồng, Thí điểm đào tào đa
dạng sinh học và Thí điểm quản lý rừng sử dụng đa mục đích ở Lâm Đồng. Tầm ảnh hưởng
thực sự về chính sách của những thí điểm này vẫn có thể nhận thấy và khó có thể thay đổi
vào thời điểm tiến hành đánh giá này, có lẽ với việc khuyến khích các kết quả hiển thị về xây
dựng chương trình đào tạo đa dạng sinh học đạt được trong quá trình thực hiện nâng cao
năng lực chi tiết và có thể xác minh trong việc đào tạo cán bộ cho các cơ quan quản lý rừng
đặc dụng.
Hai dự án đồng tài trợ là FSDP và FLITCH và dự án lâm nghiệp hướng tới hỗ trợ người
nghèo khu vực sinh thái Bắc Trung Bộ áp dụng cách tiếp cận khác: đây là những dự án định
hướng nhằm nhân rộng các mô hình bảo tồn và quản lý rừng đã thí điểm (nhưng có thể sửa
đổi và chi tiết hoá hơn), các dự án đầu tư thực sự. Đây là những dự án có khả năng đạt được
những ảnh hưởng phát triển to lớn bao gồm cả những tác động về chính sách thông qua ý
kiến phản hồi về các bài học kinh nghiệm để xây dựng chính sách. Tuy nhiên, 3 dự án này
(ngoại trừ Dự án phát triển ngành lâm nghiệp) đang trong giai đoạn khởi đầu do sự trì hoãn
lâu dài khi tiến hành vận hành các dự án lớn khác. Bởi vậy, tầm ảnh hưởng đạt được của
những dự án này khó có thể đánh giá.
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Những kết quả và tác động đạt được khi áp dụng các biện pháp can thiệp của TFF đã không
được đánh giá một cách hệ thống trước khi có đánh giá này. Hệ thống báo cáo, giám sát và
đánh giá của TFF đến nay đã không hỗ trợ việc đánh giá kết quả và tác động. Đoàn đánh giá
đã đề nghị CQĐHNVQ chuẩn bị một bảng mà có thể sử dụng trong hệ thống báo cáo TFF
trong tương lai như một công cụ để tóm tắt các thành tựu đạt được ở cấp dự án của những
dự án do TFF tài trợ. Bảng này được trình bày tại Phụ lục 5. Bảng 3.1 dưới đây được trích ra
từ Bảng nói trên (Phụ lục 5) và tóm tắt các thành tựu chính (đến nay) đạt được trong các dự
án do TFF tài trợ.
Bảng 3.1
Mã số

Các thành tựu đạt được tính đến thời điểm hiện nay trong các dự án do
TFF tài trợ
Khoản hỗ trợ

GA
001/05

Thành tựu chính/kết quả đạt được của dự án (tính
đến thời điểm hiện tại đối với dự án đang thực
hiện; kết quả cuối cùng đối với dự án đã kết thúc)
Đánh giá toàn diện về vấn đề giới trong phát triển lâm
nghiệp. Báo cáo này được đưa vào Chiến lược lâm
nghiệp quốc gia 2006 -2020
Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 về hướng dẫn
thực hiện Luật bảo vệ và phát triển rừng

GA
003/05

Nghiên cứu Giới
Xây dựng Nghị định hướng
dẫn thực hiện Luật bảo vệ
phát triển rừng
Chiến lược LN - Chuẩn bị ý
tưởng

GA
004/05

Hội nghị trường Đại học
Lâm nghiệp VN

Kỷ yếu hội thảo về hợp tác phát triển chương trình đào
tạo và đào tạo lại cho sinh viên lâm nghiệp

GA
005/05

Chuẩn bị các văn bản pháp
quy để hỗ trợ Luật BVPTR
mới của Cục Kiểm lâm

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 3 năm
2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật
rừng nguy cấp, quý, hiếm.
Quyết định số 59/2005/QD-BNN ngày 10/10/2005 về
quy chế kiểm soát lâm sản
Quyết định số 44/2004/QD-BNN ngày 1/6/2006 về Quy
chế quản lý, sử dụng búa bài cây và búa kiểm lâm

GA
006/05

Chuẩn bị các văn bản pháp
quy để hỗ trợ Luật BVPTR
mới của Cục Lâm nghiệp

GA
007/05

Chuẩn bị các văn bản pháp
quy để hỗ trợ Luật BVPTR
mới của Vụ Pháp chế
Xây dựng Văn kiện Chiến
lược 2006-2020
Phát triển phương pháp tiếp
cận điểm tổng hợp để quản
lý, bảo tồn và phát triển lâm
sản ngoài gỗ tại Vườn Quốc
gia Tam Đảo

Thông tư 05/2008/TT-BNN ban hành ngày 14/1/2008
của Bộ NN&PTNT về việc hướng dẫn lập quy hoạch,
kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
Thông tư hướng dẫn về thực hiện thống kê, kiểm kê
rừng và lập hồ sơ quản lý rừng
Nghị định 05/2008/NĐ-CP (4/1/2008) về Quỹ lâm
nghiệp Việt Nam

GA
002/05

GA
008/05
GA
009/06
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Phác thảo các hợp phần trong Chiến lược lâm nghiệp
quốc gia

Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam 2006 - 2020
 Xác định và vẽ bản đồ cho các vùng quản lý tài
nguyên lâm sản ngoài gỗ ưu tiên ở 6 xã ưu tiên
 6 mô hình thí điểm đối vớin lâm sản ngoài gỗ được
thiết lập ở 3 xã vùng đệm
 3 hiệp hội kinh doanh được thành lập ở 3 xã vùng
đệm
 Thiết kế nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm lâm
sản ngoài gỗ ở vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo
 Đào tạo cho cán bộ vườn quốc gia, cán bộ khuyến
nông huyện và xã, lãnh đạo xã, hội nông dân, hội
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hợp tác với

Mã số

Khoản hỗ trợ

GA
010/06

Xây dựng chính sách
khuyến khích, hỗ trợ phát
triển rừng nguyên liệu để
đảm bảo nguồn nguyên liệu
gỗ chưa chế biến để sản
xuất gỗ xuất khấu và bột
giấy theo định hướng thị
trường (Thực hiện chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ
tại văn bản số 195/TBVPCP ngày 18/10/2005)
Điều tra, đánh giá thực
trạng nguồn giống và tuyển
chọn nguồn giống mới. Đề
xuất qui hoạch mạng lưới
nguồn giống cây lâm nghiệp
phục vụ cho việc xây dựng
hệ thống nguồn giống chất
lượng cao tại VN
Nghiên cứu tác động của
hội nhập kinh tế đến sinh kế
và quản lý rừng của người
dân địa phương miền núi ở
Việt Nam

GA
011/06

GA
012/06

GA
014/06

Chương trình thí điểm lâm
nghiệp cộng đồng 20062007

GA
015/06

Xây dựng Chương trình đối
tác Quản lý đất lâm nghiệp
bền vững: Giai đoạn 1
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Thành tựu chính/kết quả đạt được của dự án (tính
đến thời điểm hiện tại đối với dự án đang thực
hiện; kết quả cuối cùng đối với dự án đã kết thúc)
phụ nữ và thành viên hiệp hội kinh doanh ở 3 xã.
Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg về Một số chính sách
phát triển rừng sản xuất

 Báo cáo, bản đồ phân bố nguồn giống, kế hoạch
thành lập nguồn giống quốc gia
 Biện pháp, chính sách và khung pháp lý đề xuất lên
cơ quan có thẩm quyền để xin phê duyệt

5 báo cáo chuyên đề
 Tổng quan lý luận và thực tiễn tác động hội nhập
kinh tế đến quản lý tài nguyên thiên nhiên và sinh kế
và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam
 Tổng quan lý luận và thực tiễn tác động hội nhập
kinh tế đến công tác quản lý rừng.
 Tổng quan mối quan hệ giữa sinh kế và quản lý
rừng.
 Kinh nghiệm quốc tế về những điển hình sinh kế và
quản lý rừng bền vững trong hội nhập kinh tế quốc
tế và dự báo xu hướng biến động.
 Tổng quan các chính sách của Nhà nước về sinh kế
và quản lý rừng
 19.000 ha đất lâm nghiệp được giao cho các cộng
đồng thực hiện
 Cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng rừng cho 16
cộng đồng (5.268 ha)
 Tài liệu đào tạo TOT cho quản lý rừng cộng đồng
 Sổ tay quy hoạch quản lý rừng cộng đồng ở cấp độ
thôn/bản
 Kế hoạch quản lý rừng cộng đồng cho 64 cộng đồng
 Quy chế bảo vệ và phát triển rừng cộng đồng cho 64
cộng đồng
 Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cho 38 xã được thiết
lập và chuyển vốn cho bên thực hiện
 Văn bản hướng dẫn giao đất và quy hoạch sử dụng
đất;
 Văn bản hướng dẫn/bộ công cụ cho quản lý đất đai
bền vững, bao gồm các cách tiếp cận có phương
pháp cho các vấn đề thoái hoá đất ở từng địa bàn
trong 4 địa bàn ưu tiên chống sa mạc hoá;
 Báo cáo phân tích thể chế và nhu cầu tập huấn, đào
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hợp tác với

Mã số

Khoản hỗ trợ

GA
016/06

Hỗ trợ giám sát quá trình
đổi mới Lâm trường quốc
doanh
Nghiên cứu các khả năng
gây quỹ bảo tồn rừng ở
Vườn quốc gia Bạch Mã và
góp phần cải thiện sinh kế
bền vững ở một số điểm
trọng yếu trong vùng đệm
Vườn quốc gia Bạch Mã,
tỉnh Thừa Thiên Huế

GA
017/06

GA
018/07

Xây dựng, thí điểm và thể
chế hoá chương trình đào
tạo quốc gia để nâng cao
năng lực các cơ quan trong
ngành bảo vệ rừng, bảo vệ
đa dạng sinh học và thực thi
pháp luật

GA
019/07

Thí điểm phương pháp
quản lý rừng đa mục đích
tỉnh Lâm Đồng

GA
020/08

Lâm nghiệp hướng tới
người nghèo ở Vùng Sinh
thái Nông nghiệp Bắc Trung
Bộ

GA
021/07

Dự án phát triển rừng cải
thiện đời sống người dân
vùng Tây Nguyên
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Thành tựu chính/kết quả đạt được của dự án (tính
đến thời điểm hiện tại đối với dự án đang thực
hiện; kết quả cuối cùng đối với dự án đã kết thúc)
tạo liên quan tới quản lý đất lâm nghiệp bền vững;
 Đào tạo cho những người phỏng vấn hiện trường
 3200 bảng câu hỏi nhận được (của 6500 câu hỏi gửi
đi ) từ Doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước
 Một báo cáo nhằm xác định các cơ hội và điểm yếu
trong việc tài trợ cho bảo tồn đa dạng sinh học rừng
và cải thiện sinh kế dựa vào các hoạt động quản lý
rừng bền vững hơn trong VQG Bạch Mã và các
vùng lân cận
 Nhận thức và kiến thức về tài trợ bảo tồn
 Hội thảo về thay đổi chính sách cần thiết để khuyến
khích tài trợ bền vững
 Đề xuất tài trợ giai đoạn 2
 Nhóm công tác trong nước về xây dựng giáo trình
 Giáo trình đào tạo cho 3 nhóm:11 môn cho khoá học
cơ bản, 7 môn cho khoá học kỹ thuật, 15 môn cho
khoá học quản lý
 Phác thảo tài liệu pháp lý để nâng cao năng lực
kiểm soát cho đội Kiểm lâm cơ động cấp tỉnh của
Cục Kiểm lâm
 Kế hoạch hoạt động cho hợp tác liên ngành cấp tỉnh
ở các tỉnh thí điểm
 6 hội thảo tư vấn về giám sát và đánh giá ở 6 đơn vị
quản lý rừng
 Phác thảo kế hoạch nhằm quản lý rừng sử dụng đa
mục đích ở 6 đơn vị quản lý rừng
 Thành lập nhóm công tác đa ngành cấp tỉnh với
trách nhiệm nhân rộng kết quả dự án
 12 hội thảo tư vấn về đánh giá tài liệu quản lý của 6
đơn vị quản lý rừng
 Khoá đào tạo 13 ngày về công tác xác định, lập quy
hoạch và quản lý rừng bảo tồn có giá trị cao
 Giáo trình đào tạo cho mục đích đánh giá rừng
 6 tổ quản lý rừng và 6 quỹ tín dụng quay vòng ở 6
đơn vị quản lý rừng được thành lập
 2 hội thảo ở mỗi tổ quản lý rừng để thống nhất quy
định về quản lý rừng hợp tác
 Nghệ An: Hoàn thành Kế hoạch phát triển lâm
nghiệp tỉnh
 Quảng Bình: Hoàn thành Dự thảo Kế hoạch phát
triển lâm nghiệp tỉnh, mua thiết bị GIS (hệ thống
thông tin địa lý), thiết lập Hệ thống hỗ trợ ra quyết
định
 Quảng Trị: Mua thiết bị GIS, hoàn thành 4 kế hoạch
rừng cấp xã, đang giao rừng tự nhiện ở 4 xã
 TT Huế: Hoàn thành Dự thảo Kế hoạch phát triển
lâm nghiệp tỉnh, mua thiết bị GIS, hoàn thành 2 kế
hoạch rừng cấp xã
 Hoàn thành một khoá đào tạo GIS khu vực
 Quỷ ban nhân dân phê duyệt 1 kế hoạch phát triển
cộng đồng (CIP) ở Đắk Lắk, và 1 CIP ở Lâm Đồng,
thêm 4 CIP ở (Son Hoi, Dắk Pxi, Chu Drang) hoàn
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hợp tác với

Mã số

Khoản hỗ trợ

GA
022/07
GA
023/07

Hội thảo chống sa mạc hoá

GA
024/05

Cục Lâm nghiệp tham gia
Hội nghị lâm nghiệp tại Thái
Lan
Hệ thống thông tin giám sát
ngành lâm nghiệp

GA
025/06

Dự án phát triển ngành lâm
nghiệp

GA
026/07

Cục Lâm nghiệp tham gia
hội nghị lâm nghiệp tại Tây
Ban Nha
Xây dựng đề xuất dự án Hệ
thống thông tin quản lý cho
Ngành lâm nghiệp (MIS)
Hội thảo “Khôi phục và phát
triển hệ sinh thái rừng ngập

GA
027/08
GA
028/08
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Thành tựu chính/kết quả đạt được của dự án (tính
đến thời điểm hiện tại đối với dự án đang thực
hiện; kết quả cuối cùng đối với dự án đã kết thúc)
thiện và đang trong giai đoạn xem xét và phê duyệt
 Lạp bản đồ khu vực can thiệp CIP có sử dụng
phương pháp kiểm kê rừng
 Đào tạo về về hệ thống định vị toàn cầu (GPS)/GIS,
CIP, quản lý tài chính và đánh giá rừng
 Chưa có kết quả/tác động chính
Hội thảo chống sa mạc hoá ngày 18-27/6/2007
3 cán bộ của Cục lâm nghiệp Bộ NN&PTNT tham gia
vào hội thảo lâm nghiệp ở Thái Lan từ 1/7 – 28/8/2007
 Các chỉ số để giám sát Chiến lược phát triển lâm
nghiệp Việt Nam 2006 – 2020
 55 chỉ số có số liệu từ năm 2005
 90% chỉ số có định nghĩa đầy đủ
 Các tài liệu pháp lý ngành lâm nghiệp được cập nhật
và đăng trên web
 Nâng cấp thông tin về đối tác quốc tế và hỗ trợ ODA
cho ngành lâm nghiệp Việt Nam
 21.560 ha đất được giao cho 11.058 hộ (39% mục
tiêu)
Đã hoàn thành thiết kế trồng rừng cho 113 xã trong
tổng số 120 xã (chiếm 94,7%); hoàn thành thiết kế
trồng rừng 24.928 ha trong tổng số 65.600 ha
(chiếm 44,5%);
Tổ chức hội thảo về Chứng chỉ rừng để hướng dẫn
cấp chứng chỉ rừng và thành lập 29 nhóm trang trại
lâm nghiệp thí điểm;
Tuyển cán bộ khuyến lâm của Trung tâm khuyến
lâm tỉnh Thừa Thiên Huế và các huyện của tỉnh
(Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi), tổ chức
khuyến lâm cho 65 hộ (trong tổng số 750 hộ tính
đến 2009);
 Thành lập 33 nhóm trang trại lâm nghiệp liên kết với
cấp chứng chỉ rừng với 963 thành viên và 1.871 ha
rừng
 Hỗ trợ 3 rừng đặc dụng
 24 khoản hỗ trợ cho Ban quản lý rừng đặc dụng
 9 hội thảo đào tạo về giám sát và đánh giá, quản lý
và bảo vệ rừng
 347 khoá đào cho 12.829 hộ gia đình tham gia
 Đang tiến hành nghiên cứu về quản lý đất, quản lý
trồng cây và đa dạng hoá nguồn nguyên liêu cây
trồng
1 cán bộ của Cục lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT tham gia
hội thảo lâm nghiệp ở Tây Ban Nha 3-14/9/2007
Bộ NN&PTNT phê duyệt Hệ thống thông tin quản lý

Hội thảo “Khôi phục và phát triển hệ sinh thái rừng ngập
mặn Việt Nam nhằm giảm thiểu và thích ứng với Biến
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hợp tác với

Khoản hỗ trợ

Mã số

mặn Việt Nam nhằm giảm
thiểu và thích ứng với Biến
đổi khí hậu”
Hệ thống thông tin quản lý
cho Ngành lâm nghiệp

GA
029/09

Thành tựu chính/kết quả đạt được của dự án (tính
đến thời điểm hiện tại đối với dự án đang thực
hiện; kết quả cuối cùng đối với dự án đã kết thúc)
đổi khí hậu”

Dự án chưa được thực hiện

Những nhân tố thành công và trở ngại chính của TFF

3.2

Theo các nghiên cứu khác nhau, có một số nhân tố chính trong thành công của một số quỹ
uỷ thác. Đánh giá của Tổ chức môi trường toàn cầu về kinh nghiệm với quỹ uỷ thác bảo tồn
đã đưa ra một số nhân tố thành công như sau (Hộp 3.1).
Hộp 3.1


















Nhân tố cho sự thành công của các quỹ uỷ thác

Mục đích và cơ sở thành lập của quỹ phải rõ ràng
Mục tiêu rõ ràng và có thể đánh giá và liên kết với hệ thống giám sát và đánh giá
Có tính linh hoạt để điều chỉnh các mục tiêu và phương pháp tiếp cận dựa trên ý kiến phản hồi
và kinh nghiệm
Quỹ phải có hướng dẫn về chính sách một cách rõ ràng và phù hợp thông qua liên kết trực
tiếp giữa quỹ và cơ quan lập pháp quốc gia
Cơ cấu quản trị
- Cân bằng về đại diện được bầu
- minh bạch và tránh xung đột lợi ích
- thống nhất trước về sự luân phiên và kế tiếp của các thành viên
Có khả năng thu hút các cán bộ chuyên môn có năng lực và tận tuỵ (cả chuyên gia kỹ thuật
chính và chuyên gia quản lý tài chính); đặc biệt chú trọng đến công tác tuyển chọn giám đốc
điều hành- người này có uy tín và được nhiều người nể trọng và có khả năng phát triển mối
quan hệ giữa Ban quản lý và nhân viên theo hướng có lợi.
Có đủ khả năng kỹ thuật để giúp Quỹ trở nên độc lập và có uy tín
Có mối quan hệ mang tính xây dựng với các cơ quan chính phủ liên quan và các tổ chức phi
chính phủ
Có nguyên tắc hành chính và tài chính, minh bạch và thống nhất; chuyên gia tài chính để báo
cáo thường xuyên và so sánh chi phí với các tiêu chuẩn đánh giá
Tính tự chịu trách nhiệm không thể thoả hiệp, kiểm toán độc lập luôn được khuyến khích
Quy trình, thủ tục nộp hồ sơ xin hỗ trợ, thẩm định, lựa chọn và thoả thuận tài trợ và báo cáo tài
chính phải rõ ràng, đơn giản nhưng hiệu quả và minh bạch (ví dụ biên bản các cuộc họp để ra
quyết sách phải được công khai trên internet)
Chi phí hành chính quỹ phải được kiếm soát, không vượt quá 10% giải ngân (theo nguyên tắc
cơ bản)
Giám sát và đánh giá luôn được chú trọng
Chú trọng vào các sự kiện trao đổi kinh nghiệm, học hỏi kinh nghiệm, kiến thức quản lý, có liên
quan chặt chẽ đến quy trình giám sát và đánh giá.

Nguồn: sửa đổi từ Đánh giá của Tổ chức môi trường toàn cầu về kinh nghiệm với quỹ uỷ thác

bảo tồn
Vai trò của cơ quan quản lý được nhận định là yếu tố quan trọng đối với thành công của một
quỹ uỷ thác. Ví dụ, trong nghiên cứu khả thi về quỹ uỷ thác khu vực bảo tồn ở Antilles Hà Lan
(2005) đã đưa ra một số đặc điểm chính sau đây dựa trên những kinh nghiệm quốc tế về ban
quản lý của các quỹ uỷ thác hoạt động thành công. (Hộp 3.2).
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Hộp 3.2




Ban quản lý của các quỹ uỷ thác hoạt động thành công

Thành viên phải là người có tính liêm chính và có uy tín với các bên liên quan
Đại diện được bầu
Các thành viên phục vụ chủ yếu mục tiêu của quỹ rồi mới đến lợi ích được bầu

Các nhân tố thành công chính của TFF và danh mục các dự án của Quỹ bao gồm:


Cơ cấu quản lý và ra quyết sách minh bạch, hiệu quả và tương đối rõ ràng



Tăng cường tính sở hữu của Bộ NN&PTNT và các vụ thuộc Bộ



Mức độ linh hoạt tương đối tốt khiến cho TFF phản ứng khá chủ động và tương đối nhanh
để hoà nhập vào các cơ hội.



Mối liên kết hiện nay với diễn đàn đối thoại của FSSP&P, diễn đàn này cho phép kết nối
đối thoại chính sách với hỗ trợ tài chính cho ngành.

Các cuộc phỏng vấn tiến hành trong đánh giá này cho thấy, điểm mạnh của TFF là sự hiệu
quả, sự minh bạch trong công tác ra quyết sách liên quan đến dự án được hỗ trợ. Thủ tục tài
trợ cho TFF cũng được đánh giá là tương đối đơn giản và dễ áp dụng.
Tính sở hữu ngày càng tăng của Bộ NN&PTNT đối với TFF và sự tường tận về TFF cũng
như giá trị của nó bởi Bộ NN&PTNT có thể nhận thấy qua việc sử dụng đa dạng các nguồn
tài trợ bởi TFF ở các vụ khác nhau thuộc Bộ và thông qua đánh giá khá tích cực về TFF bởi
lãnh đạo Bộ NN&PTNT khi trao đổi với đoàn đánh giá.
Bộ NN&PTNT và các bên liên quan khi được phỏng vấn đều đánh giá cao tính linh hoạt của
TFF, nhờ có đặc điểm này, quỹ có thể đáp ứng các chủ đề ưu tiên quan trọng, mới và cần có
tài trợ nhanh chóng. Công cụ nhạy bén như vậy rất quan trọng trong nền hành chính công
quan liêu; hình thức tài trợ mang tính cơ hội đặc biệt hữu ích trong một xã hội toàn cầu hoá
và chuyển đổi nhanh.
Diễn đàn đối thoại chính sách FSSP&P8 đã thể hiện tính hữu ích cho TFF (và ngược lại); diễn
đàn này đã giúp xây dựng các chủ đề chính sách quan trọng và tạo ra các động lực đòn bẫy,
biến các chủ đề này thành thực tế thông qua hỗ trợ tài chính bởi TFF (một số khoản hỗ trợ
nhỏ ban đầu nhằm xây dựng các công cụ chính sách và các hoạt động phi dự án gần đây).
Các nhân tố chính cản trở TFF trong việc đạt được các mục tiêu,bao gồm:
Những chậm trễ trong công tác giải ngân và đặc biệt trong việc sử dụng nguồn vốn tài chính
sẵn có làm cho các nhà tài trợ không hài lòng và giảm mức độ quan tâm trong việc phân bổ
nguồn tài trợ bổ sung cho TFF. Các cam kết tài trợ của TFF mà không được thực hiện khiến
cho các nhà tài trợ không thể giải ngân ngân sách và khiến cho họ không thể sử dụng nguồn
vốn của mình vào công việc khác. Hơn thế nữa nguồn vốn giải ngân chưa được sử dụng đến
cũng khiến cho các nhà tài trợ khó có thể phân bổ thêm vốn cho TFF. Không thể đưa ra cam
kết tài trợ mới trước khi nguồn vốn cam kết cũ được sử dụng hoặc có thể được sử dụng
trong tương lai. Một trong những nguyên nhân chính (xem Chương 3.11) về những trì hoãn
trong công tác giải ngân và sử dung vốn quỹ đó là sự trì hoãn trong công tác triển khai 3 dự
án lớn (dự án đồng tài trợ FSDP và FLITCH và lâm nghiệp hướng tới hỗ trợ người nghèo).
Một mặt, các bên liên quan chính đáng lẽ nên được biết rằng các dự án vốn vay của một thể
chế tài chính quốc tế lớn (IFI) luôn mất rất nhiều thời gian để dự án được triển khai thực sự
và kết quả là Dư toán giải ngân cho những dự án đó do CQĐHNVQ tiến hành rốt cuộc là
những Dư toán quá lạc quan và bởi vậy không chính xác. Các nhà tài trợ cho TFF đáng lẽ
cũng nên biết về thực tế này. Mặt khác, khi xem xét đồng tài trợ các dự án vốn vay của các
8

Đánh giá này không phải là đánh giá về FSSP và để đánh giá chi tiết về FSSP nằm
ngoài phạm vi của đánh giá này.
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thể chế tài chính quốc tế thông qua TFF, các nhà tài trợ cho TFF luôn phải đưa ra những
quyết định mang tính chính trị, bởi vậy gián tiếp làm cho tỉ lệ giải ngân kém. Kết quả là, cũng
chưa thực sự công bằng khi ai đó đổ lỗi cho các dự án như vậy và CQĐHNVQ trong vấn đề
giải ngân chậm. Vấn đề này đáng lẽ ra phải được biết là sẽ như vậy khi quyết định đồng tài
trợ cho các dự án vốn vay của các thể chế tài chính quốc tế. Thực tế đối với dự án lâm
nghiệp hướng tới hỗ trợ người nghèo lại diễn ra hoàn toàn khác, những chậm trễ trong triển
khai dự án dường như đã tạo ra một nhóm khởi xướng (FIPI, Đại học Queensland,
Trobenbos International và SNV) các bên này đã thương thảo tương đối rõ ràng về thoả
thuận thực hiện trước khi nộp đề xuất. Bài học rút ra từ sự chậm trễ trong giải ngân (do
những chậm trễ trong huy động và thực hiện dự án), đặc biệt trong các trường hợp không
phải dự án đồng tài trợ đó là nên có các điều khoản chặt chẽ và rõ ràng hơn về các điều kiện
đối với khoản tài trợ dựa trên hoạt động đưa vào hiệp định tài trợ (hay nói cách khác là dựa
trên hoạt động sử dụng vốn). Ví dụ, các điều kiện sau đây có thể được xem như là điểm khởi
đầu để thảo luận bởi HĐQLQ và đưa vào các hiệp định tài trợ sau này:


Hiệu quả khoản tài trợ: khoản hỗ trợ sẽ bị đình chỉ nếu dự án không được huy động trong
vòng 3 tháng từ thời điểm phê duyệt khoản hỗ trợ theo đề xuất dự án phê duyệt (mỗi đề
xuất cần có kế hoạch huy động).



Nguồn vốn chưa được sử dụng và chưa được hạch toán theo giải ngân của TFF (giải
ngân được tiến hành theo kế hoạch sử dụng vốn của dự án) cho dự án: vào cuối năm, chỉ
X% nguồn vốn chưa được sử dụng và chưa được hạch toán bởi TFF cho dự án trong
năm được phép cộng dồng sang năm sau, phần còn lại (100%-X%) của nguồn vốn chưa
được sử dụng và chưa được hạch toán sẽ bị đình chỉ tự động theo hiệp định tín dụng (và
bởi vậy có thể được tái phân bổ cho dự án mới).

Trong giai đoạn chuyển tiếp của TFF từ 2004 – 2007, đã có rất nhiều cuộc đối thoại, cả chính
thức lẫn không chính thức giữa đại diện các nhà tài trợ ở Hà Nội, CQĐHNVQ và Bộ
NN&PTNT. Đối thoại được duy trì nhằm đạt được mục tiêu chung: Quỹ hoạt động thực sự và
thành công là muc tiêu mà cả 3 bên đều nhất trí. Từ tháng 9 năm 2007 đến nay, giai đoạn
chuyển tiếp của TFF đã dần kết thúc và bước sang giai đoạn mới. Trong giai đoạn mới, các
đại diện của nhà tài trợ mới đã áp dụng cách tiếp cận chính thức nhằm duy trì mối quan hệ
giữa CQĐHNVQ và Bộ NN&PTNT trong việc phát triển đối tác. Các phương tiện liên lạc khác
cũng được sử dụng để thảo luận không chính thức (điện thoại, điện thoại di động, email).
Thực tế này có thể hiểu được nhưng đã phần nào dẫn đến những hiểu lầm và trì hoãn trong
việc giải quyết vấn đề và tìm kiếm cơ sở chung để có thể hiểu quan điểm của nhau.

Khuyến nghị
HĐQLQ xem xét các điều kiện về hiệu quả sử dụng vốn/các biện pháp xử lý để đưa vào hiệp
định tín dụng mới.
Các yếu tố hạn chế khác (một phần liên quan đến yếu tố nói trên) là CQĐHNVQ chú trọng
quá nhiều đến các dự án đồng tài trợ bởi TFF. 2 dự án lớn của TFF đã làm hỏng con số
thống kê về hiệu quả của TFF và đã gây ra sự thất vọng đối với CQĐHNVQ. Điều này là có
thể hiểu được đơn thuần bởi quy mô của 2 dự án này. Các bên liên quan đều hiểu rõ và kiên
nhẫn đối với CQĐHNVQ trong việc giải quyết các khó khăn do vấn đề triển khai chậm trễ của
2 dự án này vốn thực sự vượt quá tầm kiểm soát của CQĐHNVQ.
Uy tín và hình ảnh của TFF gần đây đã bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong con mắt của các nhà
tài trợ TFF, do thiếu các thông tin về giám sát và đánh giá thông qua các báo cáo về kết quả
và tác động của những thành tựu trong việc theo đuối các mục tiêu và đặc biệt trong tình hình
thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia. Vấn đề này sẽ được giải quyết kỹ càng
hơn trong Chương 3.5 và 3.8. Tuy nhiên cũng đủ để đưa ra kết luận là CQĐHNVQ đã không
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được HĐQLQ tuyển trang bị đủ cán bộ để thực hiện công tác giám sát và đánh giá và chức
năng báo cáo một cách đầy đủ.
Hoạt động đối thoại không chính thức giữa Bộ NN&PTNT và các nhà tài trợ cũng như giữa
CQĐHNVQ và các nhà tài trợ gần đây diễn ra ở mức độ chưa đủ. Cần phải tiến hành đối
thoại không chính thức thường xuyên ít nhất (2 tuần 1 lần hoặc ít nhất 1 tháng 1 lần) ví dụ
dưới hình thức thảo luận kèm ăn trưa hoặc thảo luận vào chiều thứ 6. Cả nhà tài trợ và
CQĐHNVQ và Bộ NN&PTNT nên chủ động. Các hoạt động liên lạc không chính thức như vậy
đã diễn ra thường xuyên trước đây nhưng không liên tục do sự thay đổi nhân sự trong đại sứ
quán của các nhà tài trợ (xem thêm thông tin tại Chương 3.9).
Khuyến nghị
Nhà tài trợ với vai trò điều phối trong số các nhà tài trợ cho TFF nên chủ động hơn trong đối
thoại không chính thức thường xuyên với tất cả các bên liên quan (các nhà tài trợ khác, Bộ
NN&PTNT và CQĐHNVQ). Tương tự, CQĐHNVQ và đồng thời cả Bộ NN&PTNT cũng nên
chủ động hơn trong việc tìm kiếm đối thoại thường xuyên với các nhà tài trợ.
Cuối cùng, tính bền vững của TFF có khả năng là một nhân tố gây trở ngại đối với TFF. Cho
đến nay, tương lai của TFF được đảm bảo đến hết năm 2012. Dựa trên đánh giá các phương
án và những tranh luận của các bên liên quan, ý kiến của đoàn đánh giá là TFF nên được
phép tiếp tục hoạt động, đối với thời điểm hiện nay như một thực thể tương đối độc lập
nhưng dưới mái nhà là VNFF (xem Chương 4). Đánh giá tiếp theo đây sẽ tiếp tục đánh giá
triển vọng của TFF nhưng dưới góc độ đánh giá tính khả thi của việc đóng quỹ và đề xuất các
nhà tài trợ đóng góp trực tiếp vào VNFF. Một phương án có thể xảy ra khác là TFF trong
tương lai sẽ bao gồm mô hình tài trợ REDD trong nhiệm vụ của mình. Thậm chí TFF có thể
trở thành một công cụ tài trợ cho REDD (quỹ REDD quốc gia). Các phương án đươc thảo
luận trong Chương 5.
3.3

Tình hình giải quyết các vấn đề phát hiện và thực hiện khuyến nghị của đánh
giá uỷ thác trước đây

3.3.1

Những đánh giá trước đây

Đánh giá lần 2 sẽ phân tích những khuyến nghị trước đây của đánh giá lần 1 (năm 2006) và
nhận thấy rằng một số khuyến nghị mâu thuẫn với nhau. Đặc biệt, đánh giá trước đây đưa ra
khuyến nghị rằng “không thể bảo đảm việc tiếp tục theo đuổi phát triển cơ chế tài trợ hỗ trợ
ngành” nhưng đồng thời lại khuyến nghị tư vấn hỗ trợ kỹ thuật nên theo đuổi Phương pháp
tiếp cận toàn ngành (SWAp)/phương pháp hỗ trợ chương trình cho ngành và tăng cường
năng lực liên quan. Bên cạnh đó, đề xuất về việc sát nhập hoàn toàn TFF vào cơ cấu thuộc
Bộ NN&PTNT tỏ ra (khi nhìn nhận lại cho đến thời điểm hiện nay) không khả thi, phần lớn là
có cùng lý do với việc đánh giá trước đây khôn khuyến nghị tiếp tục theo đuổi tài trợ hỗ trợ
ngành/SWAP và bởi vậy, đề xuất sát nhập (và các khuyến nghị tiếp theo khuyến nghị này) trở
nên mâu thuẫn. Các khuyến nghị mâu thuẫn như vậy đã không được thực hiện.
Đánh giá lần 2 đánh giá rất cẩn thận về tình hình thực hiện các khuyến nghị của đánh giá
trước đây. Kết quả đánh giá được trình bày trong Bảng 3.2 dưới đây. Đến nay, hầu hết các
khuyến nghị đã được thực hiện mặc dù một số đã được sửa đổi theo cách thức có thể hoàn
toàn chấp nhận được do các thành đổi về hoàn cảnh. Ví dụ, thông báo mới thầu cho các hỗ
trợ nhỏ mà đánh giá trước đây chỉ trích đã không được áp dụng. Tuy nhiên, vẫn cung cấp các
hỗ trợ nhỏ trong các dự án liên quan và các hoạt động phi dự án nếu có cơ sở xác đáng và lô
gíc.
TFF cũng đã đồng tài trợ các dự án đầu tư lớn (dự án của WB, ADB và GEF) theo như
khuyến khích của đánh giá trước đây. Quyết định đồng tài trợ những dự án như vậy thông
qua TFF thực tế đã gây ra nhiều ý kiến trái ngược, những chậm trễ lâu dài (không may đây là
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thực trạng rất bình thường và ai cũng biết đối với dự án như vậy) trong công tác triển khai dự
án hoạt động thực sự. Kết quả là ảnh hưởng đáng kể hiệu quả sử dụng vốn và ảnh hưởng
đến công tác giải ngân của toàn Quỹ bởi vì hoạt động tài trợ cho những dự án lớn như vậy đã
chi phối toàn bộ vốn phân bổ của TFF. Do đó, TFF và CQĐHNVQ đã phải gánh chịu những
hậu quả do những quyết định mang tính chất chính trị của các nhà tài trợ mà đánh giá trước
đây ủng hộ và được Bộ NN&PTNT phê duyệt. Tuy nhiên ở khía cạnh khác, đánh giá này
cũng tán thành quan điểm rằng những dự án đồng tài trợ lớn có thể mang đến giá trị gia tăng
đối với việc phát triển ngành lâm nghiệp Việt Nam và đặc biệt là các nhân tố quan trọng trong
việc thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam.
Khuyến nghị quan trọng của đánh giá lần 1 là Quỹ tập trung việc tài trợ vào hỗ trợ việc thực
hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia, ở cả cấp độ quốc gia và cấp độ tỉnh đã được
thực hiện toàn bộ. Tuy nhiên, kết quả khả quan trong việc thực hiện khuyến nghị đã không
được duy trì liên tục, băng chứng về tình hình thực hiện khuyến nghị được thể hiện thông qua
các báo cáo TFF ở cả cấp độ dự án do TFF tài trợ và cấp độ Quỹ. Mẫu báo cáo hiện nay
dường như không phù hợp để thể hiện thực trang này và cần phải sửa đổi.
Sau đánh giá lần 1, các nhà tài trợ đã tăng đáng kể vốn cam kết đóng góp, theo đó đoàn
đánh giá đã đưa ra khuyến nghị về việc cải thiện sự rõ ràng liên quan đến cam kết tài trợ bởi
các nhà tài trợ. Sự rõ ràng, vào thời điểm của đánh giá này đã trở nên mờ nhạt. Công cụ tài
trợ - TFF đặt ra yêu cầu phải lâp kế hoạch hoạt động dài hạn và có tầm nhìn lâu dài. Bởi vậy
cần phải có thông tin rõ ràng về tổng vốn tài trợ để có thể đưa ra các quyết định hợp lý để
sửa đổi công cụ hoạt động của TFF.
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Bảng 3.2

Tình hình thực hiện các khuyến nghị của đánh giá trước đây
Theo đánh giá trước đây (2006)

Vấn đề

Khuyến nghị về ngắn hạn
(đến 2008)

Mục tiêu

Quỹ ủy thác có 2 mục tiêu
cụ thể: (I) Gắn kết hỗ trợ
ODA chặt chẽ hơn với các
ưu tiên đã xác định trong
Chiên lược phát triển lâm
nghiệp quốc gia và Chiến
lược phát triển kinh tế xã
hội toàn quốc và (2) tạo ra
cơ chế tài trợ ODA thống
nhất với các nguyên tắc
của HCS đặc biệt với mục
tiêu giảm thiểu chi phí giao
dich của Chính phủ

Các vấn đê
ưu tiên

Ưu tiên cho hoạt động hỗ
trợ chính sách ở cấp độ
quốc gia và cấp độ tỉnh để
thực hiện Chiến lược lâm
nghiệp quốc gia và SWAP.
Đồng thời hướng ưu tiên
đên hoạt động hỗ trợ chính
sách có tác dụng tương tác
với việc thực hiện phương
pháp tiếp cận bền vững và
hướng tới hỗ trợ người
nghèo trong quản lý rừng
tại những địa điểm mà loại
hỗ trợ như vây có thể thúc
đẩy các nguồn bổ sung
quan trọng khác. Các lĩnh
vực bao gồm chính sách
sử dụng đất và phân bổ
quản lý rừng cộng đồng
1) Hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ
chính sách ngành và 2) hỗ
trợ đồng tài trợ, vẫn có thể
cung cấp hỗ trợ đối với các
tài trợ quy mô nhỏ nhưng
không đòi hỏi phải chú
trọng nhiều và quy trình
thẩm định không mất nhiều
thời gian

Các hoạt
động hợp lệ
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Khuyến nghị về dài
hạn

Quỹ Uỷ thác có mục
tiêu cụ thể là Gắn kết
hỗ trợ ODA chặt chẽ
hơn với các ưu tiên
đã xác định trong
Chiên lược phát triển
lâm nghiệp quốc gia
sử dụng thủ tục quy
trình và phương tiện
hiện nay của Chính
phủ

Tình hình hiện tại/những phát
hiện trong đánh giá lần 2

Mục tiêu cụ thể hiện nay theo
Biên bản ghi nhớ hiên nay:
 Gắn kết hỗ trợ ODA chặt chẽ
hơn với các ưu tiên đã xác
định trong Chiến lược Phát
triển Lâm nghiệp Việt Nam
(2006-2020);
 Cải thiện hiệu quả công tác
xoá đói giảm nghèo bằng
cách hướng hỗ trợ ODA cho
ngành lâm nghiệp;
 Hài hoà hoá việc chuyển vốn
ODA cho ngành lâm nghiệp
thông qua giảm chi phí giao
dịch của Chính phủ Việt Nam;
 và (4) Đóng vai trò là mô hình
thử nghiệm để đúc rút kinh
nghiệm và bài học có ích cho
việc thành lập Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng do Chính phủ
Việt Nam hoàn toàn sở hữu
và quản lý.
Khuyến nghị được thực hiện
Ưu tiên nhằm hỗ trợ hoạt động
quản lý rừng bền hưóng tới hỗ
trợ người nghèo và thúc đẩy
phân cấp trong ngành lâm
nghiệp và có các hoạt động
chính và bởi vậy tác động ở cấp
độ địa phương và đưa chương
trình biến đổi khí hậu ra xem xét
Khuyến nghị được sửa đổi và
thực hiện

1) Hỗ trợ kỹ thuật để
hỗ trợ chính sách
ngành và 2) hỗ trợ
đồng tài trợ, Có thể
xem xét tài trợ tăng
dần lên, cam kết
nhiều năm. Các
khoản tài trợ nhỏ nên
được hỗ trợ thông

Không được xác định trong Biên
bản ghi nhớ hiện nay. Trong
Quy chế hiện nay của TFF, xác
định 3 loại đề xuất:
 Chương trình/dự án
 Dự án đồng tài trợ
 Các hoạt động phi dự án
Khuyến nghị được sửa đổi và
thực hiện

29

hợp tác với

Theo đánh giá trước đây (2006)
Vấn đề

Quản lý

Khuyến nghị về ngắn hạn
(đến 2008)

Để lại cùng với văn phòng
FSSP nhưng được hoạt
động bởi các cán bộ làm
bán thời gian của Bộ
NN&PTNT (vào giữa năm
2006). Được hỗ trợ bởi Hỗ
trợ kỹ thuật

Hoạt động quỹ uỷ thác nên
kết thúc vào cuối năm
2007, nếu các cán bộ làm
bán thời gian không được
bố trí vào giữa năm 2006

Nguyên tắc
quản lý

Thủ tục
thẩm định
và thông
qua

qua Quỹ bảo vệ và
phát triển rừng mới
Được cơ cấu phù hợp
trong vụ trực thuộc Bộ
NN&PTNT và được
quản lý hoàn toàn bởi
Bộ NN&PTNT

Tất cả hoạt động đấu
thầu mua sắm được
tiến hành theo quy
định của Việt Nam

Nguyên tắc
quản lý

Nguyên tắc
quản lý

Khuyến nghị về dài
hạn

Phương pháp ngắn hạn:
 Cho phép FSSPOP nộp
đề xuất trực tiếp lên Bộ
NN&PTNT
 Quy trình phê duỵệt do
thứ trưởng tiến hành sau
khi Ban điều hành đối tác
thông qua
 Nâng mức độ trong thư
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Nếu không còn tiểu
ban chuyên môn thì
có thể thành lập ban
đánh giá kỹ thuật để
hỗ trợ quy trình thẩm
định đối với từng loại
đề xuất (ví dụ đối với
hỗ trợ kỹ thuật hoặc
dự án vượt quá
ngưỡng đấu thầu )
Thủ tục thông qua và
thẩm định nên giống
thủ tục hiện hành của
Bộ NN&PTNT

Tình hình hiện tại/những phát
hiện trong đánh giá lần 2

Một số vị trí như phó giám đốc,
kế toán cùng làm cho
CQĐHNVQ và FSSP CO , 2 cán
bộ biệt phái bán kiêm nhiệm có
thời gian làm việc hạn chế. Quỹ
hoàn toàn chịu sự quản lý của
cán bộ Bộ NN&PTNT không
phải là phương án khả thi
nhưng có thể là phương án hay
sau khi việc sát nhậpQuỹ với
VNFF theo đề xuất được diễn
ra.
Khuyến nghị được thực hiện
một phần và theo cách thức
khác đi
Đấu thầu mua sắm của các hoạt
động dự án và phi dựa án đều
áp dụng quy định đấu thầu mua
sắm của Việt Nam và định mức
chi tiêu của EU. Các hoạt động
đồng tài trợ áp dung quy định
đấu thầu mua sắm và định
mức chi tiêu của nhà tài trợ
chính
Khuyến nghị được thực hiện
một phần
TFF tiếp tục hoạt động. Các cán
bộ biệt phái làm việc bán kiêm
nhiệm chứ không làm việc
chuyên trách cho CQĐHNVQ
Khuyến nghị không được
thực hiện
Thẩm định các đề xuất do Bộ
NN&PTNT sử dụng thủ tục
thẩm định thông thường
Khuyến nghị không phù hợp
và không được thực hiện

Thủ tục giống như thủ tục thông
thường của Bộ NN&PTNT
Khuyến nghị về dài hạn được
thực hiện
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Theo đánh giá trước đây (2006)
Khuyến nghị về ngắn hạn
(đến 2008)

Vấn đề

không phản đối và phân
đoạn theo thời gian;
 Nếu các khoản hỗ trợ
nhỏ được tiếp tục, nâng
cao mức độ hàng năm
để hỗ trợ giảm số lượng
dự án trong danh mục
Hỗ trợ kỹ thuật (TA) đánh
giá và hỗ trợ tăng cường
năng lực về phương pháp
tiếp cận toàn ngành SWAP
và hỗ trợ ngân sách. TA
nên xây dựng kiến thức về
phương pháp tiếp cận đó
để TFF được quản lý theo
các mục đích đã định. TA
không nên tham gia vào
các hoạt động quản lý
thường nhật của TFF. Tư
vấn về chuyến tiếp sang hỗ
trợ ngân sách/SWAP.
Các cán bộ làm bán thời
gian trở về làm công việc
của mình vào giữa năm
2006 với sự hỗ trợ của TA
trong những lĩnh vực cần
thiết (xem ở trên).

Hỗ trợ kỹ
thuật của
TFF

Lịch trình
bàn giao

3.3.2

Khuyến nghị về dài
hạn

Tình hình hiện tại/những phát
hiện trong đánh giá lần 2

Không

Hiện nay không có TA. Tài trợ
cho hoạt động TA vẫn tiếp tục.
Hoạt động TA đã tập trung vào
tăng cường năng lực quản lý
của CQĐHNVQ, xây dựng công
cụ hoạt động và xây dựng giám
sát và đánh giá và báo cáo. Mục
tiêu hỗ trợ ngân sách/SWAP
không còn phù hợp nữa.
Khuyến nghị không hoàn toàn
phù hợp và đã thực hiện phần
khuyến nghị sửa đổi

(2007-8) xác định vụ
thuộc bộ và chuyển
giao quản lý

TFF vẫn tiếp tục là một thể chế
tương đối tự chủ và được thông
qua theo Biên bản ghi nhớ hiện
nay. Quyết định đúng đắn.
Khuyến nghị không tương
thích và không được thực
hiện

Đánh giá rủi ro uỷ thác (FRA)

Trong Đánh giá rủi ro uỷ thác(FRA) trước đây, có 5 khuyến nghị chính. Đoàn đánh giá đưa
các khuyến nghị này vào Bảng 3.3 cùng với những phát hiện về tình hình thực hiện các
khuyến nghị ở cấp độ CQĐHNVQ và cấp độ dự án.
Bảng 3.3

Tình hình giải quyết các vấn đề phát hiện và thực hiên khuyến nghị
trong FRA trước đây

Các phát hiện chính và
khuyến nghị của Đánh giá
rủi ro uỷ thác trước đây
#1. Những chậm trễ trong
công tác mua sắm
Phân tích khối lượng công
việc của các hoạt động mua
sắm tại dự án để xem xét
việc tuyển dụng thêm nhân
viên đảm nhiệm công việc
mua sắm. Tổ chức tập huấn
cho các nhân viên bộ phận
mua sắm và các nhân viên
khác có liên quan.

Phát hiện của tư vấn tại cấp độ
CQĐHNVQ
Không có
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Phát hiện của tư vấn tại cấp độ
dự án
Dự án CBBC xác nhận rằng họ
có thể đảm nhiệm công việc này
không cần có thêm cán bộ đấu
thầu mua sắm. Theo thông tin
xác nhận từ Dự án GA 19/07,
tình hình đúng là như vậy, khi
mới bắt đầu dự án, họ gặp khó
khăn khi tiến hành công tác đấu
thầu mua sắm nhưng sau đó họ
được hướng dẫn bởi các chuyên
gia từ Vụ quản lý xây dựng của
Bộ NN&PTNT thông qua các buổi
họp và khoá đào tạo tổ chức bởi
CQĐHNVQ. Bởi vậy họ đã có thể
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Các phát hiện chính và
khuyến nghị của Đánh giá
rủi ro uỷ thác trước đây

#2. Thiếu sự cạnh tranh
trong đấu thầu
Định nghĩa về xung đột lợi
ích và các nguyên tắc để
quản lý xung đột lợi ích cần
được đưa vào Sổ tay hoạt
động của TFF và Sổ tay
Hướng dẫn Thực hiện Dự
án. Xem xét áp dụng một số
biện pháp kiểm soát nhất
định để ngăn chặn và phát
hiện các xung đột lợi ích
trong quá trình mua sắm.
Một Khung Chính sách để
giải quyết xung đột lợi ích
cũng có thể cần được cân
nhắc.

#3. Hệ thống kiểm soát nội
bộ và từ bên ngoài
Cần có các hệ thống kiểm
soát nội bộ và từ bên ngoài
hữu hiệu đối với các hoạt
động mua sắm. Chúng tôi
nhấn mạnh sự cần thiết của
một chức năng kiểm toán nội
bộ tại các bộ và việc công bố
các phát hiện và báo cáo
kiểm toán của Kiểm toán
Nhà nước Việt Nam.

9

Phát hiện của tư vấn tại cấp độ
CQĐHNVQ

Định nghĩa về xung đột lợi ích đã
được đưa vào bản dự thảo quy
chế mới (phiên bản lần thứ 4).
Định nghĩa này và các nguyên tắc
về quản lý xung đột lợi ích nên
được đưa vào Sổ tay hoạt động
theo như xác nhận của Phó giám
đốc CQĐHNVQ. Đoàn đánh giá
lưu ý rằng nên đưa thêm ví dụ về
xung đột lợi ích bên cạnh khái
niệm xung đột lợi ích để tránh tình
trạng người sử dụng sổ tay hiểu
nhầm đặc biệt ở cấp độ tỉnh (ví dụ
về vấn đề họ hàng thân thích) 9.
Khó có thể thực hiện Khung chính
sách bởi việc xây sẽ khó dựng và
ban hành tài liệu như vậy trong hệ
thống hành chính hiện nay của
Việt Nam (công việc này chỉ có
thể tiến hành bởi cơ quan đấu
thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu
tư). Đoàn đánh giá giả định rằng
có thể áp dụng các hướng dẫn cụ
thể trong Sổ tay hoạt động
Hệ thống kiểm soát nội bộ hiên
nay đối với hoạt động đấu thầu
mua sắm có thể chấp nhận được
mặc dù gần đây xảy ra việc xin rút
lui của cố vẫn kỹ thuật. Chức
năng kiểm toán nội bộ ở Bộ
NN&PTNT đang hoạt động bình
thường theo nhận định của đoàn
đánh giá thông qua thảo luận với
cán bộ từ Vụ tài chính. Bộ
NN&PTNT cũng có Cục thanh tra
để đánh giá thường niên các dự
án và hoạt động thuộc Bộ
NN&PTNT bao gồm cả TFF. nếu
có dấu hiệu tham nhũng, vi phạm
nghiêm trọng xảy ra.
Đoàn đánh giá cho rằng tình hình
như vậy là có thể chấp nhận
được.

Phát hiện của tư vấn tại cấp độ
dự án
thực hiện công việc đấu thầu
mua sắm và hiện không cần có
thêm cán bộ.
Dư án PPFP xác nhận không cần
có thêm cán bộ đấu thầu mua
sắm
Tuy nhiên, đoàn đánh giá cũng
xác nhận lại về nhu cầu đào tạo
cho cán bộ đấu thầu mua săm và
các cán bộ khác liên quan.
Các đối tượng dự án xin tài trợ
và các dự an đang đợi hướng
dẫn cụ thể từ CQĐHNVQ.

Hệ thống kiểm soát nội bộ hiẹn
nay của GA 018/07; GA 019/07,
PPFP, CEM được xem là có thể
chấp nhận được.
Tuy nhiên, đoàn đánh giá cũng
lưu ý dự án PPFP ở Thừa Thiên
Huế rằng họ cần phải nộp các tài
liệu liên quan lên Kho bạc nhà
nước cấp tỉnh để kiểm soát chi
theo quy định trong Sổ tay hướng
dẫn thực hiện dự án. PMU trung
ương dự án PPFP nên kiểm tra
tình hình với 3 PMU tỉnh khác và
tư vấn cho họ.

“họ hàng thân thích” là một khái niệm rất khó tìm thấy ở trong các tài liệu công bố của chính phủ Việt
Nam. ADB có một định nghĩa rất rõ và có thể được tham khảo và sử dụng: “Họ hàng thân thích” của
một cá nhân cụ thể có nghĩa là mẹ, cha, anh, chi, em, cháu trai, cháu gái, ông bà nội ngoại, cháu gái,
cháu trai, cô, gì, chú, bác, (con của gì hoặc chú), mẹ kế, cha dượng, anh kế, chị kế, bố mẹ vợ, anh chi
em vợ, con dâu con rể.
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Các phát hiện chính và
khuyến nghị của Đánh giá
rủi ro uỷ thác trước đây

#4. Thiếu nhân viên tại các
dự án
Nguồn nhân lực và chiến
lược xây dựng năng lực cần
được chú trọng hơn nữa và
các biện pháp giải quyết cần
được thực hiện ngay, ví dụ
tuyển dụng thêm nhân viên,
luân chuyển nội bộ và đào
tạo.
#5. Dự án được lựa chọn
không phù hợp về các nội
dung ưu tiên đã được phê
duyệt
Cần xây dựng một Sổ tay
hoạt động toàn diện cho
TFF. Các hướng dẫn về các
tiêu chuẩn đánh giá cho các
cán bộ phụ trách của TFF và
các tiêu chí thẩm định cho
Ban Thẩm định cần được
đưa vào Cẩm nang này.
Các thủ tục và tiêu chuẩn
lựa chọn cần được công bố
rộng rãi.
#6. Có một biểu mẫu để
cán bộ điền vào cam kết
không tiết lộ thông tin và
giữ gìn đạo đức trong đấu
thầu.
#7. Khuyến nghị sử dụng
phần mềm kế toán

3.4

Phát hiện của tư vấn tại cấp độ
CQĐHNVQ
Công bố kết quả kiểm toán của
Kiểm toán nhà nước của Việt
Nam (SAV): báo cáo kiểm toán
của SAV gần đây đã không còn
được xem là tài liệu mật nữa. Báo
cáo kiểm toán và các tài liệu đính
kèm liên quan hiên nay được gửi
đến cơ quan kiểm toán và cơ
quan điều hành và họ có thể sử
dụng các báo cáo kiểm toán trên
mạng thông tin đại chúng/các
thông tin công chúng
Không có

Phát hiện của tư vấn tại cấp độ
dự án

Các cuộc thảo luận ở cấp dự án
cho thấy 1 thực tế là không cần
phải tuyển thêm cán bộ cho dự
án. Thay vào đó khoá đào tạo
nhắc lại cần được tổ chức sau
khi có Quy định về cho toàn bộ
giai đoạn thực hiện và PIM

Sổ tay hoạt động trước đây không
hữu ích. Một sổ tay hoạt động
toàn diện để hướng dẫn cho cả
CQĐHNVQ và dự án hiện đang
được xây dựng. PIM sẽ là một
phần của cẩm nang với một số
phần sửa đổi. Các tài liệu này dự
kiến sẽ hoàn thiện vào 30/6/2009
(xem mục 3.6 để biết thêm thông
tin)
Thủ tục lựa chọn và các tiêu chí
hiện chưa được công bố, ít nhất là
trên trang web của FSSP

Sổ tay hướng dẫn thực hiện dự
án có thể áp dụng và hữu ích
những cần phải cập nhật quy
định mới của chính phủ (xem
mục 3.6 để biết thêm thông tin)

chưa thực hiện. Đoàn đánh giá
khuyến nghị nên làm

Chưa thực hiên. Đoàn đánh giá
khuyến nghị nên làm

Được sử dụng tại CQĐHNVQ.
Xem Chương 3.6 về đề xuất của
đoàn đánh giá để nâng cấp thông
tin tài chính

Thực hiện một cách cẩn trọng.
Có thể áp dụng đối với dự án lớn
nhưng không áp dụng ở dự án
hỗ trợ nhỏ trong khoảng thời gian
ngắn.

Tình hình xây dựng và thực hiện các công cụ hoạt động và quản lý

Quy chế của Bộ NN& PTNT cho toàn bộ giai đoạn thực hiện: Quy chế đầu tiên được ban
hành vào ngày 30/5/2005 kèm theo Quyết định 1175/QD-BNN-LN của Bộ NN&PTNT. Sau đợt
đánh giá chính lần 1 về Quỹ uỷ thác ngành lâm nghiệp năm 2006, Quy chế được sửa đổi để
phản ánh những khuyến nghị của đánh giá được thống nhất. Quy chế sửa đổi số 1057/QĐBNN-LN được ban hành vào ngày 16/4/20007 cho phần còn lại của Giai đoạn chuyển giao
của TFF và quy chế này vẫn được áp dụng trước khi có quy chế cho toàn bộ giai đoạn thực
hiện. Quy chế dự thảo cho toàn bộ giai đoạn thực hiện được biên soạn bởi CQĐHNVQ (cơ
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quan điều phối), Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ tài Chính, Vụ Quản lý Xây dựng, Vụ Pháp chế và Vụ
kế hoạch. Quá trình biên soạn quy định quan trọng này diễn ra chậm chạp.
Quy chế đã được xây dựng lần thứ 4 nhưng TFF và các nhà tài trợ vẫn có một số tranh cãi về 3
vấn đề chính được đưa ra bởi các nhà tài trợ bao gồm: (i) HĐQLQ nên thảo luận các vấn đề
liên quan đến hoạt động ngành lâm nghiệp; (ii) Vai trò và trách nhiệm của CQĐHNVQ: Vai trò
của CQĐHNVQ không chỉ giới hạn ở hoạt động kế toán và giám sát hàng năm mà phải bao
gồm cả hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo cho các dự án trong danh mục đầu tư trong khi quản lý chu
trình dự án nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng; (iii) ngày tổ chức buổi họp thường niên của
HĐQLQ nên vào khoảng giữa tháng 4 sau khi các nhà tài trợ đã nhận được Báo cáo thường
niên của TFF (để các nhà tài trợ có đủ thời gian nghiên cứu xem xét và đưa ra nhận xét). Đoàn
đánh giá quan tâm tới ba vấn đề này và đưa ra các nhận xét ở các mục 3.1, 3.8 và 3.5. Kết luận
một cách ngắn gọn là: Thứ nhất HĐQLQ không phù hợp với tư cách là diễn đàn để thảo luận
hoạt động ngành ở quy mô lớn và đặc biệt là ở góc độ quan điểm đối thoại chính sách, trừ việc
đối thoại về các ưu tiên tài trợ của Quỹ và các vấn đề liên quan trực tiếp đến Quỹ. Thay vào đó
cần phải tìm một diễn đàn phù hợp hơn. Thứ hai, CQĐHNVQ cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa
(mặc dù đã có những nỗ lực ban đầu) trong hoạt động giám sát và đảm bảo chất lượng thực
hiện các dự án của Quỹ. Tuy nhiên để làm được như vậy CQĐHNVQ phải có đủ nguồn lực cần
thiết. Thứ ba: CQĐHNVQ cần phải cung cấp đầy đủ thông tin cho HĐQLQ để cơ quan này có
thể quyết định phê duyệt kế hoạch hàng năm và việc cung cấp thông tin như vậy cũng như việc
ra quyết định tương ứng (với bất cứ lí do nào) không được gây ra sự chậm chễ trong việc triển
khai dự án.
Sổ tay Thực hiện Dự án (PIM) ban hành vào Tháng 8/2007 sổ tay này được ban hành quá
chậm so với ngày kí Biên bản Ghi nhớ (MOU) của giai đoạn chuyển tiếp với các nhà tài trợ.
Đoàn đánh giá đã thảo luận về PIM với các dự án và được biết sổ tay này được các dự án
đánh giá là rất hữu ích. Tuy nhiên, sau gần hai năm ban hành, PIM này nên được cập nhất
đặc biệt là chương về mua sắm đấu thầu và nên đề cập đến các thay đổi trong quy định của
Bộ NN& PTNT cho toàn bộ giai đoạn thực hiện so với quy định cho giai đoạn chuyển đổi.
Sổ tay Hoạt động của TFF cho giai đoạn chuyển tiếp được phác thảo bởi Chuyên gia Kỹ
thuật Quốc tế nhưng vẫn chưa được hoàn chỉnh để đưa vào áp dụng, chính vì thế nó chưa
mang lại tác dụng gì. Như đã được đề cập trong báo cáo này, một Sổ tay Hoạt động cho toàn
bộ giai đọan thực hiện đang được CQĐHNVQ biên soạn và đến cuối tháng 6/2009 sẽ được
đưa vào áp dụng. Sổ tay Hoạt động này được thiết kế cho cả cấp CQĐHNVQ và các dự án
TFF. Sổ tay Thực hiện Dự án cũng sẽ được cập nhật sao cho phù hợp với các quy định hiện
hành của Chính phủ Việt nam về quản lý ODA và các quy định của Bộ NN& PTNT cho giai
đoạn thực hiện như đã đề cập ở trên và được lồng ghép vào Sổ tay Hoạt động này. Đoàn
đánh giá đưa ra chú ý là Sổ tay Hoạt động này chỉ được hoàn thiện sau khi quy định của Bộ
NN& PTNT được ban hành.
Ngoài các công cụ ở trên, định mức chi tiêu đối với nguồn vốn tài trợ và vốn đối ứng của
TFF là các tài liệu quan trọng để Quỹ thực hiện. Định mức chi tiêu cho vốn tài trợ của TFF
được lập dựa trên định mức chi tiêu của Liên minh Châu Âu (EU) cho Việt Nam và được ban
hành cùng với quyết định số 2955/QD-BNN-TC ngày 12/10/2006 của Bộ NN& PTNT ngày
12/10/2006 trong khi định mức chi tiêu của vốn đối ứng của TFF tuân theo hướng dẫn trong
quyết định số 61/2006/QD-BTC ngày 12/11/2006 của Bộ Tài Chính áp dụng cho cả nước.
Đoàn đánh giá phát hiện ra hai điểm, điểm thứ nhất là EU và Bộ KH&ĐT đang đàm phán để
điều chỉnh định mức của EU cho Việt Nam trong khi Bộ Tài Chính đang tiến hành sửa đổi và
bổ sung Quyết định số 6 và điều này dẫn đến một số sửa đổi trong Quyết định số 2955. Điểm
thứ hai là Dự án PPFP ở Thừa Thiên Huế vẫn còn băn khoăn về định mức chi tiêu để huy
động cán bộ làm việc chuyên trách của ngành lâm nghiệp (trưng tập ) trong khi vấn đề này
được hướng dẫn rõ ràng trong thư số 2847/BNN-TC ngày 22/5/2009 của Bộ NN& PTNT; điều
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đó có nghĩa là hướng dẫn của BQLDA Trung ương PPFP cho dự án là rất chậm và không rõ
ràng (xem mục 3.5 để biết thêm thông tin).
3.5

Lập kế hoạch, dự toán ngân sách, Giám sát & Đánh giá (M&E) và Báo cáo tại dự
án và các cấp TFF

3.5.1

Lập kế hoạch

Quy trình lập kế hoạch của các dự án được tài trợ bởi TFF
Các dự án được tài trợ bởi TFF được yêu cầu phải huẩn bị và nộp cho các đơn vị có thẩm
quyền Kế hoạch Dự án Tổng Thể, Kế hoạch Hoạt động Năm (AOP) và Kế hoạch Tài chính
năm (AFP). Quy trình lập kế hoạch được trình bày rõ ràng trong PIM. Quy trình chuẩn bị Kế
hoạch Hoạt động năm (AOP) bắt đầu vào tháng 6, 7 hàng năm và Đơn vị nhận hỗ trợ (GR)
phải nộp AOP dự thảo cho CQĐHNVQ để có thể tiến hành thực hiện Kế hoạch Hoạt động
năm trước/ vào ngày 15/11. Trong vòng 5 ngày, CQĐHNVQ phải xem xét lại AOP và ban
hành “Thư không phản đối” (NoL). Dựa vào NoL, Đơn vị Nhận hỗ trợ (GR) chuẩn bị Kế hoạch
Tài chính năm (AFP) và nộp Kế hoạch Hoạt động năm và Kế hoạch Tài chính năm cho Bộ
NN & PTNT để Bộ này tiến hành đánh giá và phê duyệt. Nếu cần phải sửa đổi kế hoạch đã
được phê duyệt (các kế hoạch đã có NoL) thì Đơn vị Nhận hỗ trợ (GR) phải chuẩn bị đề xuất
đã chỉnh sửa và nộp cho CQĐHNVQ để CQĐHNVQ phát hành NoL mới trước khi Đơn vị
nhận hỗ trợ nộp cho Bộ NN & PTNT để xin phê duyệt ở quý thứ 3 của năm. Chú ý rằng đối
với các hoạt động phi dự án của TFF thì kế hoạch hoạt động phải được biên soạn và đính
kèm với tài liệu dự án trong suốt giai đoạn thiết kế và chỉ nộp một lần tổng thể tài liệu dự án
(có bao gồm kế hoạch hoạt động) cho Bộ NN & PTNT để xin phê duyệt.
Quy trình lập kế hoạch của toàn TFF
CQĐHNVQ cũng được yêu cầu phải chuẩn bị Kế hoạch Hoạt động năm (AOP) và Kế hoạch
Tài Chính (AFP) cho các hoạt động của CQĐHNVQ và phải nộp các kế hoạch này cho Bộ
NN& PTNT vào tháng 12. Sau đó, CQĐHNVQ có nhiệm vụ phải lồng ghép các Kế hoạch
Hoạt động năm và các Kế hoạch Tài Chính của các dự án được tài trợ bởi TFF, AOP và AFP
của CQĐHNVQ , các kế hoạch cho các hoạt động phi dự án như đã đề cập ở trên vào trong
tài liệu dự án đã được phê duyệt để biên soạn AOP và AFP cho toàn TFF. Sau đó
CQĐHNVQ sẽ nộp các kế hoạch này cho HĐQLQ trước cuộc họp kết thúc năm ( có sự tham
dự của các nhà tài trợ, các cán bộ phòng ban liên quan của Bộ NN & PTNT)
Lập kế hoach cho các dự án đồng tài trợ
Hai dự án đồng tài trợ của TFF tuân thủ đúng quy trình lâp kế hoạch áp dụng cho các dự án
do TFF tài trợ như đã miêu tả ở trên. Nhưng việc lập kế hoạch của hai dự án này không cần
phải xin phê duyệt từ phía CQĐHNVQ
Đoàn đánh giá nhận thấy rằng: (i) chất lượng của việc lập kế hoạch làm việc cần phải chú
trọng hơn nữa (ii) tính linh hoạt trong việc phê duyệt các sửa đổi bổ sung của kế hoạch làm
việc (sau đó là lập dự toán).
Liên quan đến vấn đề (i), tính khả thi và thực tiễn của kế hoạch làm việc là hết sức quan
trọng và có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của năm tới. Đoàn đánh giá đã tìm ra một số
bằng chứng cho thấy việc lập kế hoạch của một số dự án được tài trợ bởi TFF có thể làm tốt
hơn nhiều; ví dụ, Dự án Lâm nghiệp Hướng tới Người nghèo (GA020/08) đã tiến hành thảo
luận để xem xét chỉnh sửa kế hoạch làm việc cho năm 2009 ngày từ thời điểm tháng 5/2009.
Điều đó có nghĩa rằng kế hoạch hoạt động vừa được phê duyệt là không khả thi. Một ví dụ
nữa có thể kể ra đây: kế hoạch làm việc không khả thi/ không thực tế để thực hiện các hoạt
động xây dựng năng lực của dự án FLITCH của tỉnh Lâm Đông chính là nguyên nhân dẫn
đến việc sử dụng chậm vốn đã được giải ngân: trong vòng hơn một năm kể từ khi giải ngân
chỉ có 5,6% vốn giải ngân được sử dụng (xem Mục 3.6 để biết thêm thông tin). Tuy nhiên,
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Đoàn đánh giá cũng thu được những dẫn chứng về việc lập kế hoạch tốt chẳng hạn như
trong GA018/07 và GA019/07. Các trường hợp về việc lập kế hoạch có chất lượng kém đã
đưa ra một câu hỏi về chất lượng (hiệu quả) hỗ trợ kỹ thuật đã ký với một số tư vấn và đã
được TFF chi trả, ví dụ trường hợp dự án PPFP.
Các khuyến nghị


Phải đặc biệt quan tâm đến chất lượng của các kế hoạch năm (tính khả thi và tính thực
tiễn)

3.5.2

Lập dự toán

Quy trình lập dự toán của các dự án được tài trợ bởi TFF, của CQĐHNVQ và các dự án đồng
tài trợ của TFF tương đối là giống nhau. Dựa trên Kế hoạch Hoạt động năm, định mức chi
10
tiêu được áp dụng và các thông tin liên quan khác, dự toán chi tiết cho Kế hoạch Hoạt động
năm được thiết lập và bảng dự toán này được đính kèm với Kế hoạch Tài chính năm. Sổ tay
thực hiện dự án cũng có mẫu dự toán cho các dự án của TFF. Chú ý là Kế hoạch hoạt động
năm và Kế hoạch tài chính năm của các dự án được tài trợ của TFF và của toàn TFF sẽ
không được Bộ NN& PTNT phê duyệt nếu như chưa có xác nhận của HĐQLQ .
Các dự án đồng tài trợ của TFF phải chuẩn bị kế hoạch sử dụng vốn đồng tài trợ của TFF (
chỉ phần vốn do TFF phân bổ, không phải vốn do đơn vị tài trợ khác phân bổ) và hàng năm
nộp cho TFF. ADB chia sẻ thông tin với TFF về việc lập dự toán cho phần vốn của TFF mà
ADB nắm giữ và việc sử dụng vốn này cho các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của FLITCH.
Các phát hiện chính: (i) Việc sử dụng chậm vốn tài trợ và để nguồn vốn không sử dụng luỹ
kế sang năm tiếp tiếp theo cũng như các khoản tiết kiệm trong khi thực hiện dự án có thể dẫn
đến tính trạng các dự án cố gắng sử dụng hết các khoản vốn còn lại một cách không hợp lý
trước khi đóng dự án. Ví dụ, dự án GA019/07 ở tỉnh Lâm Đồng, dự án có kế hoạch sử dụng
khoản tiền lên tới EUR 271.059 chỉ trong 3 tháng của năm 2010 (3 tháng cuối của dự án).
Các dự án khác của TFF cũng có thể phải đối mặt với tình trạng tương tự ví dụ như là Dự án
Lâm Nghiệp Hướng tới Người nghèo; (ii) Như đã đề cập ở mục 3.4, các nhà tài trợ yêu cầu
phải tổ chức buổi họp kết thúc năm giữa HĐQLQ sau khi các nhà tài trợ đã nhận được báo
cáo năm của TFF 11. Điều này có thể dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện bởi vì như thế
thì Bộ NN & PTNT chỉ có thể phê duyệt AOP và AFP của các dự án và của toàn TFF sau
cuộc họp của HĐQLQ ( vào khoảng cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5). Như thế là quá muộn và
sẽ dẫn đến tình trạng là từ tháng 1 đến tháng 4 các dự án TFF và CQĐHNVQ không có vốn
để sử dụng. Một khía cạnh khác của vấn đề này là HĐQLQ chỉ có thể ra được quyết định
đúng đắn nếu họ được cung cấp đầy đủ thông tin. HĐQLQ nên đưa ra một giải pháp hài hoà
để đảm bảo rằng họ sẽ thông tin một cách đầy đủ hợp lý, bên cạnh đó cách thức yêu cầu dự
án cung cấp thông tin không gây nên chậm trễ hoặc khó khăn cho việc thực hiện các dự án;
(iii) Có một vấn đề liên quan đến các thủ tục hợp đồng về huy động các cán bộ làm việc
chuyên trách của ngành lâm nghiệp (trưng tập trong tiếng Việt) để làm việc cho các dự án
(xem Hộp 3.3)

10

Chú ý là các dự án đồng tài trợ của TFF không áp dụng các định mức chi tiêu của TFF mà tuân thủ
định mức chi tiêu của Chính phủ
11
Báo cáo năm được nộp cho HĐQL, Bộ NN& PTNT và các nhà tài trợ vào 31/3 hàng năm.
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Hộp 3.3

Vấn đề “Trưng tập ”

Các thủ tục và định mức chi tiêu của TFF cho phép sử dụng các cán bộ chuyên trách của ngành
lâm nghiệp làm việc với tư cách chuyên gia được biệt phái để thực hiện một số hoạt động có liên
quan của dự án. Định mức chi tiêu cho các cán bộ này rất hạn chế bao gồm chi phí đi lại và phụ
cấp nhưng không bao gồm nhiệm vụ xử lý dữ liệu và viết báo cáo. Điều này dẫn đến tình trạng,
ví dụ như ở PPFP phải thuê tư vấn khác để hoàn thành các công việc còn lại nếu như dự án
muốn sử dụng vốn của TFF. Công tác tổ chức như vậy là không thiết thực bởi nó làm gián đoạn
công việc, khiến cho hiệu quả của công việc không cao. Bên cạnh đó, CQĐHNVQ cũng giải thích
rằng CQĐHNVQ không thể phụ cấp cho cán bộ chuyên trách người đã nhận lương từ chính phủ
Việt Nam để tránh tình trạng chi trả hai lần. Bộ NN&PTNT đã gửi công văn số 2847 ngày
22/5/2009 để hướng dẫn việc chi trả cho những công việc làm thêm từ nguồn vốn đối ứng của
địa phương và theo các quy định của địa phương.

Đoàn đánh giá kết luận rằng định mức chi tiêu hiện tại liên quan đến “trưng tập ” là không
hiệu quả. Nó gây ra những tác động tiêu cực đến chất lượng dịch vụ bởi không thể sử dụng
những cán bộ của ngành lâm nghiệp được cử làm công tác hiện trường cho hoạt động phân
tích dữ liệu và báo cáo mà phải thuê tư vấn độc lập khác thực hiện. Tính liên tục của các dịch
vụ là rất quan trọng trong hoạt động nghiên cứu và các nghiên cứu. Ngoài ra, thủ tục “trưng
tập ” có mặt tiêu cực là cán bộ chuyên trách của ngành lâm nghiệp mong muốn được làm
việc tại hiện trường cho các dự án TFF hơn là làm những công việc thông thường hàng ngày
của họ. Điều này dẫn tới 2 vấn đề, thứ nhất là chất lượng công việc chính của họ bị giảm sút,
hai là việc sắp xếp này có thể tạo ra mâu thuẫn lợi ích và hiện tượng tiêu cực tham nhũng.
Các đề xuất


Ban hành điều luật nghiêm ngặt hơn về hiện tượng để nguồn vốn không sử dụng luỹ kế
sang năm tiếp tiếp theo (do sự chậm trễ trong việc thực hiện dự án) (xem Mục 3.2).



Đảm bảo là Bộ NN& PTNT sớm phê duyệt AOP và AFP để có thể thực hiện dự án một
cách thuận lợi trong suốt những tháng đầu của các năm. Một báo cáo tình hình thực hiện
dự án trong 11 tháng của năm trước cần được mỗi dự án lập và gửi cho CQĐHNVQ vào
ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp cho HĐQLQ làm căn cứ để ra các quyết định liên
quan. Việc giảm số lượng các dự án trong danh mục đầu tư của Quỹ và có thêm nhân sự
cũng giúp giải quyết công việc này đơn giản hơn..



Vấn đề “trưng tập ” nên được giải quyết bằng 1 trong 2 cách (i) tiếp tục áp dụng sự sắp
xếp này nhưng chỉ ở những nơi thực sự hợp lý và vào thời điểm hợp lý; (ii) không áp
dụng sự sắp xếp này cho tất cả các dự án và thay vào đó là nên thuê tư vấn . Đoàn giám
sát có hướng đưa ra lời khuyên cho TFF nên sử dụng phương án (ii).

3.5.3

Báo cáo

Đoàn đánh giá không thảo luận về các vấn đề báo cáo của 2 dự án đồng tài trợ của TFF. Hai
nhà tài trợ chính của hai dự án này ADB và WB thông thường cung cấp Biên bàn ghi nhớ
của đoàn giám sát dự án hàng năm và giám sát giữa kỳ cho HĐQLQ của TFF thông qua
CQĐHNVQ.
Trách nhiệm báo cáo của các dự án TFF
Như theo hướng dẫn rõ ràng trong PIM, mỗi dự án TFF phải chuẩn bị và nộp các báo sau
cho CQĐHNVQ, cơ quan chủ quản (GR) và Bộ NN& PTNT (Vụ Tài Chính);
Các báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính theo quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo kiểm
toán năm, Báo cáo ý kiến kiểm toán và Báo cáo Kiểm toán Kết thúc dự án khi dự án kết thúc.
Các báo cáo kỹ thuật: Báo cáo đầu ký, Báo cáo quý, Báo cáo bán niên, Báo cáo năm.
Trách nhiệm báo cáo của CQĐHNVQ
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CQĐHNVQ phải tổng hợp tất cả các báo cáo của dự án được tài trợ bởi TFF và nộp cho
HĐQLQ, các nhà tài trợ và Bộ NN& PTNT. Các báo tổng hợp phải bao gồm các thông tin về
hoạt động của CQĐHNVQ.
Một số phát hiện: (i) Ngoại trừ một vài báo cáo của các dự án nộp cho CQĐHNVQ bị chậm
trễ thì nhìn chung hệ thống báo cáo của TFF là tốt, không có đề xuất điều chỉnh liên quan đến
M&E (xem Mục 3.5.4) và hệ thống báo cáo này nên được duy trì, (ii) Theo quy định dự thảo
của Bộ NN & PTNT cho giai đoạn thực hiện thì một hệ thống báo cáo mới sẽ được áp dụng
theo đúng Quyết định 803 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tham khảo Điều 32 của Quyết định).
Sự thay đổi này là không cần thiết bởi vì TFF là một quỹ chứ không phải là một chương trình
hay dự án. Chính vì thế, Quyết định 803 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nhất thiết phải bắt
buộc áp dụng cho TFF trong oạn này. Các khoản tài trợ cho dự án của TFF là các khoản hỗ
12
trợ không hoàn lại và bất cứ sự thay đổi lớn nào đối với hệ thống báo cáo hiện tại của TFF
cũng làm cản trợ việc thực hiện TFF.
Đề xuất


Duy trì hệ thống báo cáo hiện tại của TFF ngoại trừ việc thêm một yếu tố về Giám sát và
Đánh giá (M& E) các kết quả và các tác động vào mục đích và mục tiêu của TFF nhằm
góp phần vào việc thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam.

3.5.4

Giám sát và Đánh giá

Hệ thống giám sát và đánh giá đầy đủ và hiệu quả là xương sống của sự minh bạch và xây
dựng niềm tin của bất cứ cơ chế tài chính nào. Các nhà đầu tư, tài trợ luôn mong muốn biết
được tường tận các kết quả cũng như tác động của vốn đầu tư/tài trợ của mình. Các báo cáo
là công cụ để truyền đạt thông tin cho các nhà đầu tư, tài trợ và những cá nhân đơn vị liên
quan khác.
Các nhà tài trợ của TFF đôi chút bị nản lòng về kết quả phân tích các báo cáo thường niên và
báo cáo bán niên của TFF. CQĐHNVQ về cơ bản đã biên soạn các báo cáo (theo phương
thức tổng hợp, lồng ghép) từ các báo cáo của các dự án được tài trợ bởi TFF thành báo cáo
chung cho toàn TFF. Vấn đề ở đây là mẫu báo cáo đã cung cấp cho các dự án không mang
tính phân tích và không có mục nào liên quan đến việc các dự án được yêu cầu đánh giá về
những đóng góp của dự án đó vào mục đích và mục tiêu của TFF. Điều này không có nghĩa
là CQĐHNVQ nên hoàn toàn tin tưởng vào đánh giá/báo cáo của các dự án. CQĐHNVQ có
thể bổ sung thêm các phân tích ít nhất là vào báo cáo thường niên của TFF để đánh giá sự
đóng góp của các dự án TFF và toàn bộ danh mục đầu tư tới việc thực hiện mục đích và mục
tiêu của TFF và biết được các ưu tiên TFF có được các dự án và danh mục đầu tư thực hiện
một cách hợp lý không. Nhiệm vụ phân tích như thế đòi hỏi phải cần tư vấn địa phương có
năng lực cao mới có thể hoàn thành được (xem mục 3.8). Trong Đề cương nhiệm vụ cho tư
vấn trong nước có thể bao gồm công việc đào tạo cho cán bộ liên quan của Quỹ và cán bộ
liên quan của Bộ NN&PTNT để thực hiện nhiệm vụ giám sát và đánh giá mang tính phân tích.
Ví dụ, dự án quản lý rừng đa mục đích ở tỉnh Lâm Đồng đang thí điểm mô hình quản lý rừng
hợp tác – mô hình rất quan trọng và phù hợp cao đồng thời kết hợp tận dụng cơ hội liên kết
với vốn tín dụng quay vòng cấp xã để tạo thêm sự khích lệ cho cộng đồng tham gia vào quản
lý rừng hợp tác với kế hoạch chi trả các dịch vụ môi trường PES và quỹ ở Việt nam đang
hoạt động tại các tỉnh. Đây là dự án rất tiềm năng về sự thích hợp của cơ chế chính sách và
đóng vai trò là mô hình thí điểm để phát triển các công cụ chính sách quốc gia và cấp tỉnh về
quản lý rừng hợp tác và liên kết với một mô hình quản lý với kế hoạch PES thích hợp. Tuy
nhiên, các báo cáo của dự án cũng như các báo cáo tổng kết của TFF thậm chí cả Báo cáo
Đánh giá Giữa Kỳ vừa mới được hoàn thành của dự án cũng không đề cập rõ đến tầm quan
12

Quyết định 803 mong muốn được áp dụng cho cả các dự án hỗ trợ không hoàn lại và các dự án cho
vay, nhưng tính đến nay có rất ít dự án hỗ trợ không hoàn lại áp dụng quy định này
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trọng cơ chế chính sách tiềm năng này; những báo cáo này cũng không nói ró đến tầm quan
trọng lớn của dự án này đối với việc thực hiện Chiến lược Lâm nghiệp Quốc gia.
Tính đến nay, Giám sát và đánh giá TFF (ngoài việc dựa vào các báo cáo định kỳ và không
định kỳ của các dự án ) chủ yếu sử dụng kết quả đánh giá giữa kỳ và cuối cùng của các dự
án. Ví dụ, đánh giá giữa kỳ của dự án GA019 đã được thực hiện và đã tổ chức buổi họp tổng
kết lại các vấn đề liên quan đến đánh giá giữa kỳ (đoàn giám sát cũng tham gia buổi họp) và
đánh giá cuối cùng của dự án GA014 cũng vừa mới kết thúc. CQĐHNVQ đã cho đoàn đánh
biết rằng nhiệm vụ giám sát và đánh giá đã được thực hiện thông qua các lần đánh giá giữa
kỳ và cuối cùng của các dự án. Đoàn đánh giá có ý kiến là việc thực hiện nhiệm vụ giám sát
và đánh giá như vậy là chưa đủ, CQĐHNVQ nên định kỳ tổng hợp các thành tựu của các dự
án từ các báo cáo thường niên TFF cũng như ghi chép lại và báo cáo các nhiệm vụ giám sát
đã được CQĐHNVQ thực hiện (xem đề xuất ở Phụ lục 5).
Việc giám sát và đánh giá TFF được tiến hành theo kế hoạch giám sát và đánh giá thường
niên, các kế hoạch này dựa trên những tiêu chí sau (thông tin lấy từ CQĐHNVQ):


mỗi năm CQĐHNVQ tiến hành ít nhất một lần đi thăm địa bàn dự án



nếu dự án có đánh giá giữa kỳ (MTR) và đánh giá cuối cùng được tiến hành bởi các tư
vấn độc lập thì kết hợp chuyến thăm địa bàn dự án của CQĐHNVQ với đánh giá giữa kỳ
hoặc đánh giá cuối cùng.



đơn vị thực hiện giám sát FSDP và FLITCH lần lượt là WB và ADB; CQĐHNVQ sẽ tham
gia đoàn đánh giá này



hoạt động đánh giá tiến trình dự án được thực hiện cùng chung với đánh giá (quyết toán)
cuối năm.

Về vấn đề kiểm toán (Theo Biên bản ghi nhớ hiện nay, hoạt động kiểm toán phải được tiến
hành hàng năm), CQĐHNVQ cùng với Vụ Tài Chính của Bộ NN& PTNT phát triển kế hoạch
giám sát và đánh giá thường niên (xem chi tiết đã đề cập ở trên) để đánh giá tình hình sử
dụng vốn TFF của các dự án riêng lẻ theo luật của Nhà nước. Tất cả các cán bộ chương
trình và cán bộ kế toán của CQĐHNVQ sẽ tham gia vào hoạt động kiểm toán ở cả hai khía
cạnh tài chính và kỹ thuật. Tuy nhiên, việc kiểm toán vẫn chưa được thực hiện. Trong năm
2009, hoạt động kiểm toán cần phải được thực hiện.
Ngoài ra, CQĐHNVQ cũng đã tổ chức Buổi họp Đánh giá Dự án thường niên để lắng nghe ý
kiến từ các BQLDA. Buổi họp này là cơ hội cho các dự án trình bày những thành tựu mà họ
đã đạt được và cùng nhau chia sẽ các bài học và thảo luận về những khó khăn/thách thức
cũng như tìm ra các giải pháp cho những khó khăn đó. Đoàn đánh giá đánh giá cao tầm quan
trọng của các buổi họp thường niên như vậy và khuyến nghị các CQĐHNVQ nên tập hợp các
kết quả và bài học rút ra được trình bày trong buổi họp và sử dung tài liệu đó trong các báo
cáo thường niên.
Cuối cùng, Dự án FOMIS hiện đang trong giai đoạn dự án đề xuất của TFF (vẫn chưa huy
động) có triển vọng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hệ thống thông tin lâm nghiệp
và có thể được sử dụng để tiếp cận các thông tin lâm nghiệp liên quan và có độ tin cậy; có
thể được sử dụng ví dụ trong việc đánh giá tác động của những nỗ lực phát triển ngành
(chẳng hạn Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam). Tuy nhiên, cũng cần phải có những
hy vọng mang tính thực tế đối với dự án FOMIS; đó là hệ thống không thể đáp ứng tất cả các
yêu cầu thông tin. Dự án FOMIS theo thiết kế sẽ chủ yếu nâng tăng cường thông tin lâm
nghiệp truyền thống chứ không phải hệ thống thông tin quản lý (MIS) như vốn được hiểu về
MIS. Kết quả là, các đối tác thực hiện chính của FOMIS sẽ là FIPI và các Sở phát triển nông
nghiệp và nông thôn cấp tỉnh. CQĐHNVQ sẽ khó có thể có vai trò chính trong việc thực hiện
FOMIS.
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Công tác giám sát và đánh giá toàn ngành của ngành lâm nghiệp nên là nhiệm vụ của các vụ
trực thuộc Bộ NN&PTNT chứ không phải là nhiệm vụ của CQĐHNVQ hay FSSP CO. FIPI sẽ
có chức năng quan trọng trong việc giám sát (thông qua kiểm kê) số liệu lâm nghiệp. Những
khuyến nghị chi tiết hơn về hoạt động tổ chức giám sát và đánh giá ngành nằm ngoài phạm vi
của đánh giá này.
Khuyến nghị


Tăng cường giám sát và đánh giá (M& E) chặt chẽ việc thực hiện các kế hoạch M&E
thường niên của các dự án



Đưa thêm yếu tố tiến độ giám sát nhằm thực hiện mục đích và mục tiêu của TFF ở phần
các yêu cầu báo cáo của dự án TFF và một bảng tổng hợp tương ứng và các phân tích
trong các báo cáo cấp TFF



Bố trí thêm các cán bộ và tư vấn địa phương ngắn hạn cho CQĐHNVQ để thực hiện
nhiệm vụ M&E (xem mục 3.8)

3.6

Giải ngân và kế hoạch giải ngân

3.6.1

Giải ngân

Để đánh giá tình hình giải ngân, Đoàn đánh giá dựa vào những thông tin sau:


Đoàn đánh giá tổng hợp Quỹ TFF lần thứ nhất tổ chức tháng 3 năm 2006



Báo cáo năm 2008 và Giai đoạn 1 (2004 – 2008) của Quỹ TFF



Báo cáo tiến độ dự án FLITCH, tháng 12/2008



Báo cáo tiến độ dự án FSDP, tháng 12/2008



Kế hoạch hoạt động và Ngân sách năm 2009 của Quỹ TFF



Bài trình bày tổng quan của CQĐHNVQ, 19/5/2009



Số liệu và thông tin thu thập được trong quá trình thăm hiện trường và phỏng vấn của
Đoàn đánh giá



Báo cáo Đánh giá rủi ro tài chính của KPMG, tháng 10/2007

Các nhà tài trợ TFF đã giải ngân cho TFF 11.819 triệu EUR, tương đương 36% tổng giá trị
cam kết (58% cam kết ấn định và 32% cam kết không ấn định).
Tổng mức giải ngân theo cam kết cho các dự án là 32%. Nếu không kể dự án FLITCH và
FSDP thì tỷ lệ này là 38%.
Trong số 28 khoản hỗ trợ, có 20 khoản hỗ trợ đã kết thúc và 8 khoản hỗ trợ đang hoạt động.
Còn lại khoảng 1.145.352 EURO vốn cam kết.
Tình hình thực hiện danh mục dự án là rất thuyết phục xét trên phương diện TFF là một công
cụ vận hành (tham khảo Bảng 3.4).
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Tình hình giải ngân các dự án đang hoạt động tính đến 31/12/2008

Bảng 3.4

Tổng giá trị
được duyệt
(EURO)

Thực tế giải
ngân tính đến
31/12/2008

GA 014/06 –
Lâm
nghiệp
cộng đồng

1. 463. 000

1. 249. 456

85

213. 544

GA 016/06- Đổi
mới Lâm trường
quốc doanh

50.000

20.000

40

30.000

596.406

180.000

30

416.406

Dự án

GA
CBBC

018/07-

Tỷ lệ
thực
hiện (%)

Còn lại

GA019/ 07
Lâm Đồng

-

926 092

648.633

70

277.459

GA020/08
PPFP

-

3.147.755

929.687

29

2.218.068

12.340.000

1.887.834

15

10.307.539

9.200.000

4.474.512

48

4.725.313

1.798.636
29.521.889

0
9.390.122

0
32

1.798.636
19.986.965

GA 021/07
GA 025/08
FSDP
GA 029/09
Tổng

-

Ghi chú

Thời gian thực hiện
dự án từ 6/06 đến
3/08 và gia hạn đến
6/09 do một số hoạt
động bị chậm
Thời gian thực hiện
dự án từ 12/06 đến
12/08 và gia hạn
đến 12/09 do một số
hoạt động bị chậm
Thời gian thực hiện
dự án 3/2007 – 3/
2010
Thời gian thực hiện
dự án 4/ 2007 – 3/
2010
Thời gian thực hiện
dự án 3/2007 –
3/2011
Thời gian thực hiện
dự án đến 12/2014
Thời gian thực hiện
dự án 12/2004 –
12/2010
Chưa thực hiện

Tổng vốn hỗ trợ được phê duyệt của TFF cho các dự án là 30.831.038 EURO. Nếu cộng cả
dự án FLITCH và FSDP thì con số này là 135.787.000 EURO. Điều này có nghĩa là hoạt động
tài trợ của TFF đã tạo thêm được 105.000.000 EURO từ các nguồn hỗ trợ khác, đạt 340% so
với số vốn bao gồm hỗ trợ thêm. Danh mục dự án TFF, kể cả số tiền chưa cam kết, 32 triệu
EURO chiếm khoảng 1% tổng chi hàng năm cho Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam
và 20% tổng giá trị các dự án ODA cho ngành lâm nghiệp trong giai đoạn 2008-2012, theo số
liệu của FOMIS (216,5 triệu USD tương đương 160 triệu EURO). Việc tài trợ cho các dự án
đồng tài trợ này đã tạo thêm giá trị cũng như tác động đáng kể đến công việc của TFF.
Chi phí vận hành của TFF chiếm 3% tổng chi. Đây là con số chấp nhận được và thậm chí còn
thấp. Xét trên phương diện này TFF hiện đang hoạt động hiệu quả.
Chậm trễ trong quá trình thực hiện chủ yếu do thủ tục đấu thầu/mua sắm cồng kềnh theo quy
định của Chính phủ Việt Nam. Do đó, Đoàn đánh giá khuyến nghị Cơ quan điều hành nghiệp
vụ Quỹ (CQĐHNVQ) và Hội đồng quản lý Quỹ (HĐQLQ ) trình cấp có thẩm quyền cho phép
tăng thời gian trong các bước tiến hành đấu thầu. Đoàn đánh giá nhận thấy trong một số bài
trình bày của các dự án thì các gói thầu được coi là hoạt động mà dự án phải thực hiện. Tuy
nhiên, theo Đoàn đánh giá thì đây chỉ là sự khởi đầu của một hoạt động dự án thực sự.
Mua sắm/đấu thầu là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân
Hoạt động mua sắm/đấu thầu nhình chung là chấp nhận được, ngoại trừ một số hạn chế về
thời hạn trong các bước tiến hành như đã đề cập ở trên. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn cần
được cải thiện hơn nữa. Dự án CBBC (GA018/07) thực hiện hoạt động mua sắm/đấu thầu rất
tốt (hoàn thành tuyển dụng tư vấn quốc tế sau khoảng 4 tháng, tiến độ này là nhanh so với
việc tuyển tư vấn nói chung của Bộ Nông nghiệp và PTNT – thông thường từ 6 đến 14
tháng/gói tư vấn). Dự án GA019/07 cũng thực hiện hoạt động mua sắm/đấu thầu rất tốt, sau
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khi gặp một số vấn đề do chưa quen với hướng dẫn mua sắm/đấu thầu của Bộ NN&PTNT.
Dự án thậm chí có thể làm tốt hơn với hỗ trợ của CQĐHNVQ và Bộ NN&PTNT .
Dự án PPFP thậm chí vẫn còn chưa phân biệt được tên các hình thức đấu thầu/mua sắm, ví
dụ: dự án sử dụng hình thức Lựa chọn nhà thầu dựa vào chất lượng và giá dịch vụ (QCBS)
để tuyển công ty tư vấn và gọi đó là hình thức “chào hàng cạnh tranh - shopping” – hình thức
chỉ áp dụng cho mua sắm hàng hoà; hoặc dự án áp hình thức QCBS nhưng cho phép một hồ
sơ thầu. Điều này có nghĩa là cán bộ chấm thầu sẽ biết giá thầu trước khi đánh giá hồ sơ kỹ
thuật và điều này sẽ ảnh hưởng đến đánh giá thầu và tạo cơ hội cho gian lận trong quá trình
đấu thầu. Một ví dụ khác của dự án PPFP là đấu thầu 2 dịch vụ tư vấn nhỏ (trị giá 11.000
EURO và 16.000 EURO). Dự án áp dụng hình thức QCBS - rất tốn kém cho dự án và nhà
thầu, đồng thời mất thời gian cho quá trình lựa chọn nhà thầu. Một ví dụ khác của dự án này
là mua sắm hàng hoá sử dụng hình thức “chào hàng cạnh tranh không hạn chế - public
shopping” cho hợp đồng có giá trị rất nhỏ (mua 1 bàn họp, 12 ghế, 2 bàn và ghế và 1 két sắt
trị giá 1.300 EURO) khiến vấn đề trở nên phức tạp và điều này không có gì là ngạc nhiên vì
áp dụng sai phương pháp. Dự án hoàn toàn có thể sử dụng hình thức khác theo quy định
của Chính phủ để giảm thời gian và chi phí. Qua đó cho thấy hỗ trợ kỹ thuật của tư vấn dự án
không hiệu quả.
Kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước
PIM quy định các khoản chi từ TFF phải được kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nước (mục
4.1.2.1 của PIM). Tuy nhiên, trong khi CQĐHNVQ tuân thủ nghiêm túc quy định này thì Đoàn
đánh giá phát hiện dự án PPFP không làm theo quy định. Trong quá trình kiểm tra tài liệu và
thảo luận với kế toán trưởng của dự án PPFP tại tỉnh Thừa Thiên Huế Đoàn nhận thấy kế
toán ở đây chưa bào giờ gửi phiếu chi qua Kho bạc Tỉnh để kiểm soát chi. Đoàn đánh giá
hiểu rằng việc kiểm soát chi này từ lâu đã không được thực hiện nghiêm túc với các dự án hỗ
trợ kỹ thuật và viện trợ không hoàn lại. Tuy nhiên, các dự án TFF và bản thân TFF có thể sẽ
gặp rắc rối với các đoàn thanh tra của Chính phủ sau này vì không tuân thủ nghiêm túc các
hướng dẫn dự án do Chính phủ ban hành. Vai trò của CQĐHNVQ trong kiểm soát tài chính
có thể được sử dụng là phương tiện để cải thiện tình hình tại các dự án.
3.6.2

Kế hoạch giải ngân

Kế hoạch giải ngân của các dự án TFF và TFF nói chung là quá lạc quan/không thực tế, điều
này dẫn đến tình trạng tiền bị tồn lại ở các dự án không giải ngân được (giải ngân từ nhà tài
trợ cho TFF và từ TFF cho các dự án). Gần đây, CQĐHNVQ đã nhận ra vấn đề này và đã có
hành động kịp thời như kiểm tra kỹ kế hoạch giải ngân của các dự án và giảm con số kế
hoạch nếu phát hiện thấy không thực tế/khả thi. Kế hoạch giản ngân hiện tại của Quỹ TFF (ở
cấp Quỹ) tính đến hết 2012 được trình bày trong Bảng 3.5.
Bảng 3.5

Kế hoạch giải ngân

Khoản hỗ trợ

Giải ngân tính
đến hết 2008

Kế
hoạch
năm 2009

Kế
hoạch
năm 2010

Kế hoạch
năm 2011

Kế
hoạch
năm 2012

Toàn bộ các
khoản hỗ trợ
Dự án FLITCH &
FSDP

10.531.998

4.190.811

8.674.846

4.200.995

2.920.00

4.169.164

1.967.539

7.005.000

3.140.000

2.920.000

Các khoản hỗ trợ
ngoại trừ
FLITCH & FSDP

6.362.834

2.223.271

1.669.846

1.060.995

0

Nếu giả sử các vấn đề có thể xảy ra với các dự án đang hoạt động không còn thì kế hoạch
giải ngân hiện tại có vẻ thực tế. Số tiền cam kết còn lại 1.145.352 EURO (3%) nên được sử
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dụng vào dự án đã được TFF thẩm định càng sớm càng tốt. Ngân sách của TFF năm 2009
được trình bày trong Bảng 3.6.
Bảng 3.6

Ngân sách của TFF năm 2009

Ngân sách của TFF năm 2009
Số tiền còn lại tính đến 1.1.2009
Số tiền cần cho các hoạt động trong năm 2009
Số tiền cần cho các hoạt động dự án trong năm 2009
Chi phí quản lý của CQĐHNVQ
Dự phòng
Số tiền yêu cầu các nhà tài trợ chuyển:
- Không ấn định
Hà Lan
Phần Lan
Thuỵ Sỹ

3.6.3

EUR
1.153.140
4.533.141
4.190.811
128.499
213.832

1.630.000
850.000
900.000

Kết luận và Khuyến nghị

Việc chuyển tiền từ nhà tài trợ cho Quỹ TFF theo cam kết không cần thư yêu cầu chuyển tiền
từ TFF đã và đang hoạt động tốt. CQĐHNVQ sẽ yêu cầu chuyển tiền đợt tới vào giữa tháng 6
để bổ sung vào tài khoản TFF tại ngân hàng 650.000 Euro vào ngày 1/6. Yêu cầu chuyển tiền
được đính kèm với kế hoạch hoạt động, báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán của kỳ trước.
Đối với dự án FLITCH, Đoàn đánh giá phát hiện BQLDA dự án tại tỉnh Lâm Đồng nhận
60.000 USD từ BQLDA TƯ tháng 4/2008 từ nguồn TFF cho hoạt động nâng cao năng lực.
Tuy nhiên, chỉ 3.360 USD được sử dụng cho 2 khoá tập huấn, chiếm 5,6% tổng số tiền đã
nhận. Tình trạng giải ngân chậm này đã ảnh hưởng không tốt đến cả tiến độ dự án và hiệu
suất đồng tài trợ của TFF nói chung. Đoàn đánh giá khuyến nghị TFF và dự án FLITCH cần
khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án để đạt kế hoạch đề ra nếu không sẽ ảnh
hưởng đến hiệu quả và hiệu suất của TFF.
Gần 15% cam kết của nhà tài trợ được ấn định. Điều này có nghĩa là quyền sở hữu số tiền
được trao cho đơn vị nhận tài trợ, HĐQLQ để quyết định và điều hành hoạt động giải ngân
dự án theo ưu tiên của TFF và Chiến lược lâm nghiệp quốc gia. Bộ Tài chính đã giao cho
Kho bạc Nhà nước kiểm soát chi đới với TFF, các dự án và hoạt động của TFF.
Đoàn đánh giá không tìm thấy một sai phạm nào trong quản lý tài chính của TFF và các dự
án đã đến kiểm tra. Tuy nhiên, hệ thống và các thủ tục quản lý tài chính còn rất cơ bản. Phần
mềm kế toán được thiết kế theo yêu cầu sẽ giúp cán bộ tài chính của CQĐHNVQ và các dự
án TFF sản xuất ra nhiều thông tin hữu ích hơn khi ra quyết định quản lý. Việc này thường
được tiến hành bằng việc áp dụng các phân đoạn trong hệ thống tài khoản, nhờ vậy hệ thống
quản lý tài chính có thể cung cấp thông tin kế toán tương ứng với các kế hoạch thực hiện.
Các kế hoạch chi tiết và phức tạp sẽ không hữu ích nhiều trên giác độ quản lý tài chính nếu
không thể theo dõi chi tiêu. Để giải quyết vấn đề này, phân đoạn 2 con số áp dụng cho mã số
hoạt động sẽ làm tăng thêm giá trị cho báo cáo. Mã số hoạt động bao trùm hầu hết các hoạt
động quan trọng nhất liên quan đến lâm nghiệp. Mã số tài khoản hiện đang dùng còn chung
chung (hội thảo, tiền phụ cấp, nhiên liệu, lương…) vì thế không đủ cụ thể/chi tiết để giám sát
mục tiêu/ mục đích (theo quan điểm của Đoàn đánh giá).
Tóm lại, Đoàn đánh giá có nhận xét là mặc dù bị chậm trong huy động, giải ngân và sử dụng
vốn của một số dự án nhưng TFF và các dự án TFF xứng đáng được khen ngợi về những
thành tựu đã đạt được. Về tổng thể, TFF là một công cụ tài chính hoạt động có hiệu quả và
có thể song hành để tiếp tục đóng góp cho Ngành trong giai đoạn mới này. Quỹ TFF thậm chí
có thể được tài liệu hoá/cụ thể hoá tốt hơn trong khuôn khổ của Quỹ VNFF.
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3.7

Thiết lập cơ cấu tổ chức, ra quyết định và cơ cấu quản lý của TFF

Quyết định 1057/QD-BNN-LN ngày 16/4/2007 của Bộ NN&PTNT về Quản lý và Sử dụng TFF
(Quy chế TFF) quy định chi tiết cơ cấu tổ chức, bao gồm cả việc ra quyết định và quản lý của
TFF. Theo Quy chế, cơ cấu tổ chức của TFF gồm HĐQLQ và CQĐHNVQ. Cơ cấu tổ chức
mới này dựa trên khuyến nghị của Đoàn đánh giá TFF lần thứ nhất (2006). Năm 2008 là năm
đầu tiên TFF vận hành đầy đủ theo cơ cấu tổ chức mới này.
HĐQLQ giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ra quyết định về hoạt động, định hướng và thu/chi
hàng năm của TFF. Do đó, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT là người ra quyết định cuối cùng dựa
trên tham vấn của HĐQLQ . Thực tế, HĐQLQ là cơ quan ra quyết định. HĐQLQ họp định kỳ
2 lần/năm, ngoài ra có các cuộc họp bất thường nếu cần thiết.
Theo thông tin có được trong quá trình Đoàn phỏng vấn, cơ cấu mới này tỏ ra hiệu quả hơn
so với trước kia (Ban điều hành đối tác FSSP + Ban điều hành chuyên môn + Văn phòng điều
phối đối tác hỗ trợ ngành lâm nghiệp-FSSPCO), đặc biệt cơ quan ra quyết định HĐQLQ có
vai trò và trách nhiệm rõ ràng hơn và tránh được xung đột lợi ích.
HĐQLQ tỏ là rất hiệu quả trong việc ra quyết định. Việc triển khai quyết định của HĐQLQ và
đặc biệt hỗ trợ kịp thời của CQĐHNVQ để thực hiện các quyết định này còn chưa đầy đủ.
Định kỳ họp 2 lần/năm là quá ít để triển khai có hiệu quả các quyết định này. Theo quan điểm
của đoàn đánh giá (và tài liệu tư vấn về khoa học quản lý hiện đại), các thành viên HĐQLQ ,
đặc biệt chủ tịch và đại diện nhà tài trợ có vài trò đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ tạm
thời, thường xuyên và theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của CQĐHNVQ. Theo các nhà
tài trợ (khi trao đổi với đoàn đánh giá): (i) đại diện nhà tài trợ trong HĐQLQ không có chức
năng ra quyết sách mà chỉ có vai trò điều phối (ii) đại diện nhà tài trợ là người liên lạc chính
cho Bộ NN&PTNT và CQĐHNVQ khi họ muốn thảo luận các vấn đề liên quan đến TFF và đại
diện này sau đó sẽ tham vấn với các nhà tài trợ khác để nắm được quan điểm của họ và thảo
luận với các nhà tài trợ khác để có được quyết định đồng thuận trước khi trả lời câu hỏi hoặc
cung cấp thông tin theo yêu cầu (bởi vì bất cứ vấn đề nào cần phải được thảo luận và thống
nhất giữa các nhà tài trợ trước khi phát ngôn về quan điểm của họ), lý do là vì các nhà tài trợ
hoạt động trên nguyên tắc đối tác và chia sẻ trách nhiệm, (iii) hoạt động trợ hỗ trợ/hướng dẫn
cho CQĐHNVQ của đại diện nhà tài trợ cũng tương tự như cho các thành viên khác của
HĐQLQ, chủ yếu là làm rõ thông tin hoặc các câu trả lời cho CQĐHNVQ và (iv) các hướng
dẫn kỹ thuật/hỗ trợ khác cho CQĐHNVQ bởi các thành viên khác của HĐQLQ và hỗ trợ kỹ
thuật của GTZ vốn được xem là hỗ trợ kỹ thuật của các nhà tài trợ về các vấn đề kỹ thuật liên
quan. Đoàn đánh giá nhấn mạnh rằng theo nguyên tắc quản lý chuẩn hiện nay thì lãnh đạo
(người ra quyết định) cần hỗ trợ nhân viên (trong trường hợp này là CQĐHNVQ) thực hiện
nhiệm vụ của họ. Vai trò của lãnh đạo/ người ra quyết định không nên thụ động và chỉ có
phản ứng/can thiệp khi sự việc đi sai lệch.
CQĐHNVQ là một bộ phận của FSSP CO, có chung ban lãnh đạo (giám đốc, phó giám đốc
và kế toán trưởng) và cơ sở vật chất. Cơ cấu này tỏ ra rất hiệu quả về mặt chi phí (thậm chí
có thể nói là rẻ) nhưng ngược lại lại có những hạn chế của nó; áp lực lên ban lãnh đạo là một
thực tế và hoàn toàn có thể thấy được điều này. Hiệu quả thực hiện các yêu cầu của MoU,
đặc biệt hoạt động giám sát & đánh giá, kiểm toán và báo cáo do đó đã bị ảnh hưởng, một
phần là do khối lượng công việc quản lý và nhất là thiếu cán thực hiện các yêu cầu này.
Báo cáo năm 2008 của TFF nói “ngoài “nhiệm vụ chính” là sử dụng tiền để quản lý chu trình
dự án TFF, một phần không nhỏ thời gian và sức lực của cán bộ CQĐHNVQ là hoàn thành
nhiệm vụ của Ban thư ký cho HĐQLQ ”. Việc triển khai các quyết định của HĐQLQ liên quan
đến cả cấp Quỹ như dự thảo MoU, Quy chế mới và cấp dự án như tổ chức họp với các dự án
TFF theo yêu cầu của nhà tài trợ. Ngoài các cuộc họp HĐQLQ định kỳ còn có một số cuộc
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họp bất thường với nhà tài trợ đại diện trong HĐQLQ để thảo luận các vấn đề theo yêu cầu.
Việc chuẩn bị báo cáo, kế hoạch hoạt động và ngân sách 6 tháng, hàng năm cho HĐQLQ
tốn rất nhiều thời gian của CQĐHNVQ. Toàn bộ các báo cáo phải chuẩn bị bằng tiếng Anh và
tiếng Việt.
Khuyến nghị


Tăng hoạt động tham vấn và đối thoại không chính thức giữa các nhà tài trợ và Bộ
NN&PTNT, giữa nhà tài trợ và CQĐHNVQ. CQĐHNVQ cũng cần chủ động hơn trong vấn
đề này.



Tăng cường năng lực cán bộ CQĐHNVQ, đặc biệt năng lực giám sát và đánh giá, kỹ
thuật và kế toán.

3.8

Vai trò và Cán bộ của CQĐHNVQ

CQĐHNVQ có 6 cán bộ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Cán bộ chương trình, Trợ lý Quỹ TFF, Kế
toán trưởng, Kế toán (bán thời gian). Ngoài ra, TFF có 2 tư vấn gồm 1 tư vấn kỹ thuật quốc tế
và 1 tư ván tài chính. Vị trí Giám đốc và Phó giám đốc do Bộ NN&PTNT điều sang, trong khi
các cán bộ khác hưởng lương của TFF. CQĐHNVQ áp dụng định mức lương của Chính phủ
đối với 2 vị trí Giám đốc và Phó giám đốc, các vị trí còn lại áp dụng định mức lương của EU. 2
tư vấn do tổ chức GTZ và CIM trực tiếp ký hợp đồng và cung cấp.
Giám đốc CQĐHNVQ đồng thời là Cục trưởng Cục Lâm nghiệp nói rằng Ông chỉ dành một
phần thời gian cho TFF và hàng năm uỷ quyền cho Phó giám đốc quản lý công việc hàng
ngày của CQĐHNVQ thông qua Giấy Uỷ quyền (POA). Điều này có nghĩa là hàng năm Giám
đốc và Phó giám đốc xem xét lại POA này và sửa lại nếu cần thiết. Theo quy định, Phó giám
đốc phải làm việc 50% thời gian cho CQĐHNVQ và 50% còn lại cho FSSP CO. Kế toán
trưởng trên thực tế cũng làm việc 50% thời gian cho FSSP CO. Trong quá trình phỏng vấn
nhà tài trợ, các thành viên HĐQLQ khác và cán bộ CQĐHNVQ cho thấy CQĐHNVQ không
đủ cán bộ, đặc biệt liên quan đến trách nhiệm của CQĐHNVQ trong quản lý danh mục dự án.
Đoàn đánh giá xem xét thận trọng Đề cương nhiệm vụ của từng cán bộ TFF (được chuẩn bị
lần đầu vào năm 2005 sau đó hàng năm được cập nhật và bản cập nhật gần đây nhất vào
tháng 4/2009). Đề cương nhiệm vụ của Phó giám đốc trên thực tế giống hệt Đề cương nhiệm
vụ của Giám đốc - người giao nhiệm vụ thực hiện Đề cương nhiệm vụ hàng năm cho Phó
giám đốc. Giám đốc TFF khẳng định với Đoàn trong cuộc họp riêng với ông rằng ông chỉ có
13
thể dành 5-7% (thậm chí còn ít hơn) thời gian của ông cho CQĐHNVQ và trên thực tế ông
uỷ quyền quản lý Quỹ TFF cho Phó giám đốc (theo POAs ngày 1/8/2007 và 06/1/2009 …).
Điều đó chứng tỏ các Đề cương nhiệm vụ này chưa thực sự cụ thể, ví dụ không có thông tin
nào về việc ai báo cáo cho ai hoặc họ giao nhiệm vụ “trưởng nhóm” là người giám sát nhưng
hiện không có trưởng nhóm trong CQĐHNVQ, …
Như đề cập tại Chương 3.5 Error! Reference source not found., CQĐHNVQ phải lập 2 hệ
thống báo cáo, một hệ thống cho nhà tài trợ làm theo mẫu đã thống nhất và một hệ thống cho
Chính phủ theo quy định của Quyết định 803 Bộ KH&ĐT ban hành. Hiện tại CQĐHNVQ chưa
áp dụng hệ thống báo cáo ODA của Chính phủ và họ sẽ phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng yêu
cầu này.
Trong khi thảo luận với nhà tài trợ và các bên liên quan của Bộ NN&PTNT cho thấy báo cáo
của CQĐHNVQ cần cung cấp thêm thông tin về kết quả của từng dự án/hoạt động phi dự án
do TFF tài trợ cũng như tác động của các hoạt động này (nếu có). Để đáp ứng được yêu cầu
này CQĐHNVQ cần được tăng cường thêm cán bộ.

13

Tại cuộc họp của ông với Đoàn đánh giá ngày 21/5/ 2009.
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Đoàn đánh giá nhận định khối lượng công việc của CQĐHNVQ liên quan đến tài chính.
Thông thường CQĐHNVQ phải vận hành hệ thống kế toán đã được áp dụng cho TFF, chuẩn
bị báo cáo tài chính quý, 6 tháng, hàng năm, báo cáo quyết toán hàng năm, thực hiện các
giao dịch, nhận xác nhận viện trợ ODA của Bộ Tài chính, phục vụ kiểm toán, hướng dẫn
quản lý tài chính và kiển toán nội bộ cho các dự án và các hoạt động quản lý tài chính hàng
ngày khác. Do thông tin tài chính mà CQĐHNVQ nhận được đến từ 2 nguồn chính: (i) các dự
án TFF tài trợ và (ii) bản thân CQĐHNVQ nên CQĐHNVQ phải làm thêm việc là kiểm tra và
nhập thông tin từ báo cáo của các dự án và hoạt động tiếp theo, giải thích lý do dự án nộp
báo cáo chậm hoặc các vấn đề về chất lượng thông tin. Hiện có 2 cán bộ làm việc chuyên
trách cho bộ phận tài chính là kế toán trưởng và chuyên gia tài chính. Ngoài ra, có một cán
bộ kế toán làm ngắn hạn cho CQĐHNVQ trong khi kế toán trưởng nghỉ sinh con, tuy nhiên vị
trí này sẽ kết thúc trong 3 tháng tới.
Sau khi xem xét đề cương nhiệm vụ của Chuyên gia tài chính (Financial Expert), Đoàn đánh
giá nhận xét đây thực chất là vị trí cố vấn (advisor) chứ không phải chuyên gia tài chính và
chính vì thế nó làm hạn chế khả năng sử dụng tối đa đầu vào của vị trí này trong giải quyết
công việc hàng ngày của bộ phận tài chính CQĐHNVQ. Trong quản lý tài chính bao gồm cả
nghiệp vụ kế toán, có nhiều việc hành chính lặt vặt rất mất thời gian của Kế toán trưởng nếu
kế toán trưởng phải tham gia trực tiếp và kết quả là kế toán trưởng không có nhiều thời gian
làm các việc quan trọng khác, nhất là khi vị trí này phải làm 50% thời gian cho FSSP CO
(xem chi tiết ở trên). Dựa vào phân tích và biện minh này Đoàn đánh giá khẳng định lại quan
điểm của Đoàn là CQĐHNVQ cần có thêm một kế toán chuyên trách làm việc lâu dài cho
CQĐHNVQ. Do đó CQĐHNVQ sẽ có 1,5 kế toán và một chuyên gia tài chính (trên thực tế là
cố vấn).
Vai trò của CQĐHNVQ được quy định chi tiết trong Quy chế của Bộ NN&PTNT ban hành
ngày 16/4/2007 cho giai đoạn chuyển tiếp và được đưa vào dự thảo lần thứ 4 Quy chế sửa
đổi cho giai đoạn thực thi đầy đủ của TFF. Tuy nhiên, như đã đề cập trong mục Error!
Reference source not found., có sự chưa thống nhất về vai trò này giữa nhà tài trợ và bản
thân TFF, thậm chí đã có một số công văn trao đổi giữa nhà tài trợ và Bộ NN&PTNT. Nhà tài
trợ cho rằng “Vai trò của CQĐHNVQ không chỉ giới hạn ở hoạt động kế toán và giám sát
hàng năm mà còn cả hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn các dự án thông qua PIM với mục đích
kiểm soát chất lượng và cải thiện tình hình”. Sự không thống nhất này đã làm chậm quá trình
sửa đổi Quy chế thực hiện giai đoạn thực thi đầy đủ TFF của Bộ.
Về hoạt động, hiệu quả và hiệu suất của CQĐHNVQ, sau đây trình bày về phân tích tóm tắt
theo nhiệm vụ đề cập chi tiết trong Quy chế hiện hành
Bảng 7

Hoạt động, hiệu quả và hiệu suất của CQĐHNVQ

(E = Xuất sắc; G = Tốt; A = Trung bình; BE = Dưới mức trung bình)

Nhiệm vụ
CQĐHNVQ
Thường trực điều
hành giải quyết mọi
công việc liên quan
đến các hoạt động
đối nội, đối ngoại của
Quỹ
Hướng dẫn về hồ sơ
đề xuất dự án và
thiết kế
Xây dưng sổ tay
thực hiện dự án

Hoạt động

Hiệu quả

Hiệu suất

G

G

G

A

G

G

A

A

G
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Ban hành thư không
phản đối đối với kế
hoạch tài chính
hàng năm do đơn vị
nhận tài trợ nộp
Tổng hợp và nộp lên
HĐQLQ kế hoạch tài
chính hàng năm vâ
thông báo cho đơn
vị xin tài trợ về việc
phê duyệt
Báo cáo về tình hình
quản lý và sử dụng
quỹ một cách định
kỳ lên HĐQLQ, Bộ
NN&PTNT và các
vụ, các nhà tài trợ
liên quan
Thực hiện nhiệm vụ
kế toán hàng quý
Tiếp nhận vốn từ
nhà tài trợ và
chuyển cho đơn vi
xin tài trợ
Tiến hành giám sát,
kiểm tra, gíam sát và
đánh giá cũng như
thực hiện kiểm toán
đối với các hoạt
động phi dự án và
thuộc dự án
Xây dựng tiêu chí
cho đoàn đánh giá
độc lập để nộp lên
HĐQLQ
Tổ chức khoá đào
tạo cho cán bộ của
CQĐHNVQ và
những cán bộ làm
việc cho các bên
nhân tài trợ
Phê duyệt ngân
sách dự tính cho
đào tạo, tâp huấn, đi
khi sát tổ chức cho
đơn vị nhận tài trợ
Thực hiện nhiệm vụ
thư ký cho HĐQLQ
Cung cấp và báo
cáo thông tin về hoạt
động TFF, báo cáo
tiến độ, kế hoạch tài
chính, kiểm toán,
giám sát và đánh giá
Cùng với chủ tịch
HĐQLQ chuẩn bị
chương trình cuộ
họp của HĐQLQ
Tham gia vào cuộc

G

G

G

A

A

G

A

A

G

G

G

G

G

G

G

A

A

A

A

A

A

G

G

G

G

G

G

E

G

G

A

A

A

G

E

E

E

E

E

© INDUFOR: ĐÁNH GIÁ CHÍNH LẦN 2 - TFF – Báo cáo cuối cùng

47

hợp tác với

họp của HĐQLQ
(thành viên không
bỏ phiếu)
Chuẩn bị biên bản
cuộc họp HĐQLQ

E

E

E

(E = Xuất sắc; G = Tốt; A = Trung bình; BE = Dưới mức trung bình)

Đoàn đánh giá cho rằng CQĐHNVQ có thể được tăng cường đơn giản bằng việc (i) tuyển
thêm 1 cán bộ chương trình để tập trung vào “hỗ trợ kỹ thuật và hướng dẫn” cho các dự án
TFF và (ii) có ngân sách tuyển tư vấn ngắn hạn cao cấp để hỗ trợ hoạt động đánh giá. Ít nhất
tại thời điểm hiện nay các nhà tài trợ TFF cũng có thể xem xét hỗ trợ CQĐHNVQ thông qua
ký hợp đồng tuyển tư vấn cao cấp trong nước giúp CQĐHNVQ tiến hành và tổng hợp đánh
giá tác động chất lượng của các dự án TFF để làm rõ và tài liệu hóa đóng góp của TFF cho
việc đạt được mục tiêu và mục đích đề ra, đồng thời chuẩn bị báo hàng năm. Một khi được
tăng cường năng lực, CQĐHNVQ có thể đảm đương vai trò quản lý như yêu cầu của nhà tài
trợ. Như đã đề cập trên đây, CQĐHNVQ không thể thực hiện tốt vai trò này với guồn lực như
hiện nay.
Tên của CQĐHNVQ giữa tiếng Anh và tiếng Việt có sự khác nhau và điều này có thể dẫn đến sự
hiểu nhầm. Trong tiếng Anh với từ “Cơ quan quản lý - Management Unit”, thì CQĐHNVQ được
xem như cơ quan quản lý (trung ương) của các dự án TFF chứ không chỉ đơn thuần là cơ quan
vận hành quỹ. Trong tiếng Việt “Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ” có nghĩa đây là cơ quan chỉ
quản lý các hoạt động của quỹ.

Kết luận và khuyến nghị


Vai trò của CQĐHNVQ cần được thảo luận giữa nhà tài trợ và Bộ NN&PTNT, cần được
xác định rõ và thống nhất cũng như được thể hiện trong Quy chế mới của TFF. Đoàn
đánh giá có nhận định về vai trò của CQĐHNVQ rằng CQĐHNVQ có thể là cơ quan điều
hành phục vụ việc ra quyết sách của HĐQLQ. CQĐHNVQ đang quản lý TFF thay cho Bộ
NN&PTNT và HĐQLQ. Vai trò đó đòi hỏi phải có đủ thẩm quyền cần thiết và nguồn lực để
thực thi các quyết định của HĐQLQ và thực hiện công tác quản lý quỹ cũng như đảm bảo
chất lượng đầu tư (hay chính bằng chất lượng thực hiện các dự án Quỹ) một cách phù
hợp.



CQĐHNVQ cần có thểm 3 cán bộ chuyên trách: 1 kế toán, 1 cán bộ chương trình và 1
phó giám đốc. CQĐHNVQ cần có thêm cán bộ có chuyên môn về giám sát và đánh giá,
gồm cả giám sát và đánh giá tác động của các dự án TFF để từ đó tăng cường công tác
báo cáo hàng năm của TFF. Chuyên môn này có thể thông qua tuyển tư vấn cao cấp
trong nước. Để đảm bảo tính độc lập của các hoạt động đánh giá này, nhà tài trợ có thể
xem xét trực tiếp tuyển tư vấn thay vì để CQĐHNVQ tuyển.



Cần cải tiến Đề cương nhiệm vụ hiện nay của các cán bộ CQĐHNVQ và đặc biệt phải xây
dựng đề cương nhiệm vụ cho vị trí Phó giám đốc.

3.9

Vai trò và Hoạt động điều phối của các nhà tài trợ TFF

Theo Biên bản ghi nhớ hiện nay của TFF, các nhà tài trợ TFF là những người đóng góp tài
chính cho Quỹ TFF. Nhà tài trợ tự lựa chọn đại diện của mình trong HĐQLQ – đây là một cơ
quan được ủy quyền giúp Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ra quyết định về vấn đề vận hành, định
hướng và thu/chi hàng năm của TFF”. Trên thực tế, HĐQLQ là cơ quan ra quyết định của
TFF. Theo Quy chế TFF (Quyết định 1057/QD-BNN-LN ngày 16.4.2007) các quyết định của
HĐQLQ được đưa ra trên nguyên tắc đồng thuận và quy định rằng bất kỳ quyết định nào
cũng phải được đại diện nhà tài trợ trong HĐQLQ đồng ý. Nhà tài trợ có quyền phủ quyết
trong tất cả các quyết định liên quan đến TFF. Gắn liền với quyền phủ quyết là trách nhiệm.
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Thực hiện trách nhiệm đòi hỏi vai trò chủ động để đảm bảo rằng TFF hoạt động và hoạt động
có hiệu quả. Theo thông tin mà Đoàn đánh giá có được qua quá trình phỏng vấn thì dường
như các nhà tài trợ còn lưỡng lự trong cách tiếp cận quản lý TFF: Một mặt họ đặt kỳ vọng vào
CQĐHNVQ và thi thoảng yêu cầu CQĐHNVQ cung cấp thông tin, nhưng đồng thời họ không
14
muốn nhúng tay vào giải quyết vấn đề .
Đối thoại không chính thức giữa Bộ NN&PTNT và các nhà tài trợ cũng như giữa CQĐHNVQ
và các nhà tài trợ là chưa đủ, cần tăng cường đối thoại không chính thức (2 tuần/lần hoặc ít
nhất 1 tháng/lần) ví dụ như dưới hình thức ăn trưa và cùng nhau thảo luận hoặc trao đổi vào
chiều thứ 6. Các nhà tài trợ cần chủ động hơn. Trước đây việc trao đổi thông tin giữa
CQĐHNVQ và các nhà tài trợ diễn ra thường xuyên nhưng do thay đổi nhân sự của các sứ
quán nên hoạt động này không còn tiếp tục.
Theo thông tin nhận được từ phỏng vấn các thành viên trong Bộ NN&PTNT, phía Chính phủ
Việt Nam nhận định rằng bản thân các nhà tài trợ cũng chưa điều phối tốt. Theo nhận định
của Bộ NN&PTNT thì quan điểm khác nhau của các nhà tài trợ đã phần nào làm chậm quá
trình ra quyết định và từ đó ảnh hưởng đến việc quản lý TFF. Mặt khác, theo các nhà tài trợ,
công tác điều phối giữa các nhà tài trợ đã diễn ra rất tốt từ đầu cho đến giờ và họ chỉ ra rằng
các nhà tài trợ luôn luôn đi đến ý kiến thống nhất cuối cùng bởi tất cả các nhà tài trợ và họ chỉ
đưa ra một quan điểm đã thống nhất cho Bộ NN&PTNT.
Khuyến nghị
Cả nhà tài trợ với vai trò điều phối (đại diện nhà tài trợ trong HĐQLQ ) và CQĐHNVQ cần chủ
động hơn trong đối thoại không chính thức với các bên liên quan (các nhà tài trợ khác, Bộ
NN&PTNT và CQĐHNVQ).
3.10

Hiệu quả của Quỹ TFF

Dựa vào dẫn chứng trong phần 2.2 và 3.1, Đoàn đánh giá nhận xét hiệu quả của TFF trong
việc đạt được mục tiêu và mục đích đề ra là khá tốt, chuyển từ mức trung bình đến rất tốt
giữa các thành tố khác nhau của mục đích và mục tiêu.
Mục đích: quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm đạt được các nhân tố
sau trong mục tiêu và mục đích tổng thể đề ra:
Mục đích
Bảo vệ môi trường
Cải thiện sinh kế người dân sống tại các khu vực phụ thuộc vào rừng
Tăng cường đóng góp của ngành lâm nghiệp cho nền kinh tế quốc dân
Tăng đóng góp của rừng đối với việc giảm thiểu và thích ứng với biến
đổi khí hậu
Mục tiêu
Gắn kết hỗ trợ ODA chặt chẽ hơn với các ưu tiên của Chiến lược phát
triển lâm nghiệp Việt Nam (2006 - 2020)
Cải thiện nghèo đối thông qua hỗ trợ ODA cho ngành lâm nghiệp
Hài hòa hòa viện trợ ODA cho ngành lâm nghiệp thông qua giảm chi phí
giao dịch của Chính phủ
Làm thử nghiệm để đúc rút kinh nghiệm và bài học giúp thiết lập Quỹ
bảo vệ và phát triển rừng

Đánh giá mức độ
hiệu quả
Tốt
Khá tốt
Trung bình (nhưng
tích cực)
Chưa được tính

Tốt (3 nhà tài trợ)
Tốt (3 nhà tài trợ)
Tốt (3 nhà tài trợ)
Rất tốt

14

Một thực tế phải thừa nhận là nhà tài trợ đã cung cấp mẫu báo cáo, nhờ vậy đã giúp CQĐHNVQ trong
việc nâng cao chất lượng báo cáo
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Mặc dù Đoàn đánh giá lần này của TFF không phải là để đánh giá các dự án TFF nhưng
Đoàn cũng thu thập được các kết quả ở cấp dự án, chủ yếu tập trung vào năng lực kỹ thuật
và chính những kết quả này là tâm điểm chú ý của các bên liên quan, đặc biệt đối với
HĐQLQ vì nó có tác động lớn đến hiệu quả hoạt động, độ tin cậy và hình ảnh trước công
chúng của Quỹ (Hộp 3.4 và nội dung dưới đây).
Hộp 3.4

Các vấn đề ở cấp dự án: Dự án FLITCH

Việc giành được tài sản đất: tiềm ẩn rủi ro cho cộng đồng
Dự án FLITCH sẽ cấp vốn cho xây dựng hạ tầng nông thôn quy mô nhỏ để giúp các xã cải thiện tiện
nghi xã hội (như: nước uống, phòng học, phòng bệnh xá), đường xá hoặc chợ (sửa chữa và nâng
cấp đường làng), và sử dụng tiềm năng cho hệ thống tưới tiêu quy mô nhỏ (xây dựng đập và kênh
mương tưới tiêu quy mô nhỏ). Kết quả là nảy sinh một số vấn đề liên quan đến thu hồi đất và đền bù
cho các hộ bị ảnh hưởng từ dự án (PAHs). Nếu trên thực tế có sự khác biệt giữa chính sách của
ADB và Chính phủ Việt Nam về vấn đề trong các dự án phát triển nông thôn thì cần đặc biệt chú ý
đến những vấn đề này, đặc biệt đối với nhà tài trợ. Trong cuộc họp với sự có mặt của BQLDA xã,
huyện, tỉnh, trung ương và cán bộ tư vấn tại xã Lieng Sronh, Đoàn đánh giá đã được Phó cố vấn
trưởng khẳng định rằng dự án không bồi thường cho việc thu hồi đất của dân và cố vấn kỹ thuật
không đưa ra động thái nào để giải quyết tình trạng này. Đoàn đánh giá cảm thấy ngạc nhiên và rất
quan tâm về vấn đề này vì khó có thể khẳng định vấn đề này khi hoạt động đầu tư chưa được xác
định cụ thể (kế hoạch đầu tư xã – CIP hiện đang được dự án chuẩn bị).
Tư vấn kỹ thuật nên giải quyết vấn đề nhu cầu đất và bồi thường, đồng thời có hoạt động hợp lý dựa
vào Chính sách tái định cư của ADB và Quy định của Chính phủ để giúp dự án giải quyết vấn đề
này, Đoàn cũng dành thời gian xem xét Đề cương nhiệm vụ của tư vấn kỹ thuật này được đính kèm
trong Báo cáo và Khuyến nghị Chủ tịch (RRP) và nhận thấy hợp đồng với tư vấn kỹ thuật không có
vị trí chuyên gia an toàn xã hội. Tuy nhiên, một phần ngân sách chưa cấp cho tư vấn kỹ thuật này có
thể được sử dụng cho mục đích này nếu được ADB đồng ý.
Vấn đề môi trường
Nguy cơ về môi trường trong dự án FLITCH bao gồm sói mòn đất trong quá trình khai thác và trồng
rừng, ứ đọng nước do phân bón hóa học và sử dụng thuốc trừ sâu, biến rừng tự nhiên thành rừng
trồng, tác động nhỏ của các công trình hạ tầng cơ sở nông thôn. Dự án khuyến nghị các biện pháp
tưới tiêu cần thiết cùng với nguồn ngân sách và nhân lực cụ thể để thực hiện lâm nghiệp bền vững
theo tiêu chuẩn quốc tế và biện pháp quản lý rủi ro để tránh hoặc giảm thiểu các tác động xấu này.
Sau khi đi thăm hiện trường dự án khiến Đoàn tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường
và Đoàn khuyến nghị trong quá trình chuẩn bị CIP cố vấn kỹ thuật cần hỗ trợ dự án tuân thủ nghiêm
túc các bước nhận xét và đánh giá môi trường do PPTA chuẩn bị để đảm bảo không làm tổn hại đến
môi trường tại các vùng dự án.
Chậm trễ trong thực hiện CDF và hoạt động xây dựng năng lực có thể giảm tính hiệu quả của
khoản đồng tài trợ TFF
Quy chế về CDF hiện chưa được Bộ NN&PTNT duyệt theo như báo cáo của dự án FLITCH và hậu
quả là dự án chưa tổ chức được khóa đào tạo nào về CDF. Như đã đề cập trong phần 3.6 của Báo
cáo này thì BQLDA tỉnh Lâm Đồng mới chỉ giải ngân được 5,6% nguồn đồng tài trợ của TFF cho
hoạt động nâng cao năng lực sau 1 năm số tiền được giữ trong tài khoản dự án ở trung ương. Đoàn
đánh giá TFF bày tỏ quan tâm về vấn đề này về tính hiệu quả và hiệu suất sử dụng đồng tài trợ TFF.

Ông Đinh Đức Thuận, Giám đốc dự án FLITCH bày tỏ quan tâm của ông với Đoàn và đây
cũng là mối quan tâm của chính Đoàn đánh giá, đó là cố vấn kỹ thuật cho dự án FLITCH do
ADB trực tiếp ký hợp đồng và quản lý và dự án không được kiểm soát đầu vào của tư vấn
này. Trong khi dự án mới chỉ giải ngân được một phần rất nhỏ nguồn vốn vay thì phần ngân
sách cho tư vấn kỹ thuật được giải ngân rất nhanh, nhanh hơn tiến độ giải ngân hoạt động dự
án. Điều này có thể dẫn đến tình trạng là hợp đồng tư vấn kết thúc sớm hơn so với tiến độ dự
án hoặc phải tăng dòng ngân sách cho tư vấn để gia hạn hợp đồng. Mặt khác, cố vấn kỹ
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thuật chính của dự án FLITCH đã cung cấp cho đoàn đánh giá bình luận bằng văn bản rằng
nhà thầu hỗ trợ kỹ thuật đã cắt giảm thời gian làm việc của cán bộ hỗ trợ kỹ thuật trong 2 năm
đầu tiên theo hợp đồng tư vấn kỹ thuật, nhờ đó sẽ có thể tăng thời gian làm việc của cán bộ
hỗ trợ kỹ thuật trong những năm tới khi dự án cần phải tăng tốc.
Một vấn đề khác cần quan tâm đối với dịch vụ tư vấn hỗ trợ kỹ thuật của dự án FLITCH đó là,
theo thông tin cung cấp cho đoàn đánh giá, trong đề cương nhiệm vụ cho đoàn hỗ trợ kỹ
thuật không có vị trí chuyên gia an toàn chính sách xã hội trong khi các chính sách (tái định
cư, môi trường và dân tộc thiểu số của ADB phải được tuân thủ. Xin lưu ý rằng Đoàn đánh
giá chỉ có mỗi cơ hội nghiên cứu đề cương nhiệm vụ từ Báo cáo khuyến nghị lên chủ tịch,
chứ không phải từ hợp đồng giữa ADB và GFA. Vị trí chuyên gia an toàn chính sách xã hội
nên được xem xét lại trong các cuộc thảo luận tiếp theo giữa dự án, ADB và tư vấn hỗ trợ kỹ
thuật.
Đoàn đánh giá cũng xem xét tình hình thực hiện một số khoản hỗ trợ nhỏ và thấy rằng mặc
dù với số tiền ít nhưng các khoản hỗ trợ này tỏ ra rất hiệu quả, đạt được nhiều kết quả quan
trọng mà các dự án khác có quy mô tương tự không thể làm được. Khi xem xét số tiền tài trợ
cho khoản hỗ trợ nhỏ này cũng như khối lượng công việc mà các khoản hỗ trợ này thực hiện
thì việc các khoản hỗ trợ nhỏ này vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy trình/thủ tục của một dự
án bình thường là không cần thiết (bằng chứng là dự án GA011/06, GA 011/06, GA009/06,
…)15. Các khoản hỗ trợ này phục vụ xây dựng chính sách và hỗ trợ kỹ thuật cho ngành được
Đoàn đánh giá và các bên liên quan khác đánh giá rất cao. Đoàn đánh giá khuyến nghị TFF
tiếp tục sử dụng hình thức hỗ trợ này nhưng theo cách sau đây:


Ưu tiên hỗ trợ nhỏ do HĐQLQ xác định và phê duyệt



HĐQLQ chỉ định đơn vị thực hiện khoản hỗ trợ nhỏ



CQĐHNVQ thuê tư vấn chuẩn bị đề cương nhiệm vụ và làm các thủ tục cần thiết



CQĐHNVQ tuyển tư vấn và giám sát công việc của tư vấn cùng với đơn vị thực hiện



Đơn vị thực hiện và CQĐHNVQ cùng nhau xem xét và chấp thuận các sản phẩm của tư
vấn

Các dự án mà Đoàn đến thăm đều đạt được một số kết quả nhất định liên quan đến xóa đói
giảm nghèo. Hộp 3.6 đưa ra ví dụ ở cấp thực hiện về những thành tựu mà dự án đạt được.
Hộp 3.5

Ví dụ về các thành tựu/kết quả của dự án Lâm nghiệp cộng đồng

Một mô hình giao đất lâm nghiệp và quỹ bảo vệ và phát triển rừng được thiết lập tại thôn A Xách, xã
Thượng Nhật huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các hoạt động chính của mô hình:


Lập kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của xã; cung cấp tài liệu tại xã.



Giao rừng cho cộng đồng 50 năm theo kế hoạch giao rừng tự nhiên; cung cấp tài liệu tại xã.



Thỏa thuận bảo vệ và phát triển rừng có sự tham gia; cung cấp tài liệu tại xã và có bảng thông
báo cỡ lớn ngay tại nhà họp cộng đồng.



Xây dựng kế hoạch quản lý rừng cộng đồng 5 năm; cung cấp tài liệu tại xã



Lập kế hoạch khai thác gỗ 5 năm cho cộng đồng; cung cấp tài liệu tại xã



Lập quỹ bảo vệ và phát triển rừng cho các cộng đồng của 2 thôn, mỗi quỹ nhận được 4.000
EURO, trong đó 4% được sử dụng cho ban dự án xã. Tài liệu quy chế quản lý quỹ bảo vệ và
phát triển rừng cộng đồng và sổ sách kế toán của Quỹ được lập tại xã.

15

Trong thực tế, từng khoản hỗ trợ nhỏ này có thể được thực hiện chỉ đơn giản thông qua một hợp
đồng tư vấn
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Diện tích đất lâm nghiệp 168,3 ha được giao cho cộng đồng, trong đó:


Rừng trung bình: 55,2 ha



Rừng nghèo kiệt: 92,7 ha



Rừng tái sinh: 20,3 ha



Rừng trồng: 4,7 ha

4 tổ công tác bảo vệ rừng được thiết lập tại thôn A Xách. Các tổ công tác này tiến hành tuần tra 2
lần/tuần. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng trả phụ cấp 10.000đ/ người từ Quỹ cho mỗi lần đi tuần; trung
bình ngày công lao động của làng khoảng 50.000đ.
Hiệu quả của hoạt động giao đất lâm nghiệp:


5 hộ được khai thác 15 m3 gỗ để xây nhà mới. Tính ra mỗi hộ được khai thác 3 m3 gỗ. Các hộ
này được nêu trong kế hoạch khai thác gỗ. Mỗi hộ trả 300.000 đ vào Quỹ bảo vệ phát triển rừng
(100.000 đ/1 m3). Định mức này đã được thảo luận và cộng đồng chấp thuận.



Trước khi giao đất lâm nghiệp, nhiều người dân bên ngoài vào khai thác lâm sản và tạo ra nhiều
xung đột/mâu thuẫn trong sử dụng rừng. Hiện tại không có người dân ở ngoài được phép vào
rừng cộng đồng.



Một thôn khác gọi là Thôn 1 (trong cùng xã) muốn học tập mô hình này. Họ đang chuẩn bị kế
hoạch tương tự với hỗ trợ của tổ chức Hevetas.

Một số hạn chế trong quản lý rừng cộng đồng:


Kiến thức bản địa về quản lý rừng truyền thống rất tốt nhưng thiếu khoa học công nghệ mới về
bảo vệ và phát triển rừng.



Rừng giao gồm phần lớn là rừng nghèo kiệt cần có thời gian để làm giàu; không có sản phẩm gỗ
tại thời điểm này.



Việc khai thác và vận chuyển gỗ được thực hiện thủ công bằng sức người hoặc trâu bò, không
có máy móc hỗ trợ khai thác và không có đường giao thông.

Kết luận
Đây là một mô hình tốt và khả thi có thể được áp dụng tại các thôn khác tương tự.
Khuyến nghị


Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cần hoạt động lâu dài/bền vững bằng việc cung cấp tài chính cho
Quỹ từ các nguồn bền vững như tiền phạt vi phạm khai thác và săn bắn trái phép, khai thác
LSNG, khai thác rừng trồng…



Gắn kết mô hình này với chương trình giao đất lâm nghiệp của huyện Nam Đông

Hộp 3.6

Ví dụ về thành tựu của dự án PPFP

Mô hình nông lâm kết hợp có thể được gọi là mô hình VACR (V: vườn; A: ao; C: vật nuôi; R: rừng).
Đoàn đánh giá gặp 2 người tham gia mô hình PPFP đó là:


Ông Nguyễn Khoa và gia đình ông tại thôn Thanh Tan, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền



Ông Cao Kha tại thôn Dong Da, xã Phong Sơn

Mô hình của Ông Nguyễn Khoa và gia đình ông:
Thông tin


Địa điểm cách thôn khoảng 1 km.



Sản phẩm chính:





Sản phẩm ngắn ngày: lạc và rau



Sản phẩm trung hạn: sắn, cá, lợn và gà



Sản phẩm dài ngày: nhãn, keo, dó trầm

Thu nhập từ mô hình khoảng 20 đến 28 triệu đồng/ năm, trong đó 10 đến 12 triệu đồng lợi nhuận
ròng
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Đầu tư trồng rừng trong năm đầu khoảng 5-7 triệu cộng với công lao động. Chi phí nhân công
70.000 đ/ ngày để phát dọn, chuẩn bị đất, trồng rừng, …



Tổng diện tích mô hình là 3,2 ha, trong đó: 1,7 ha rừng trồng, 500 m2 ao cá và các diện tích khác. Đất
cho mô hình này đã được cấp sổ đỏ.
Ông Khoa đã có 20 năm đi rừng khai thác các sản phẩm từ rừng tự nhiên. Các sản phẩm
chính là gỗ, song mây, trầm hương, …. Ông nói sau 20 năm làm việc này ông vẫn nghèo
nhưng hiện tại với việc sản xuất theo mô hình VACR này gia đình ông đã trở thành hộ có thu
nhập trung bình
Ông đã tự mình xây dựng mô hình này trong những năm qua. Hiện tại dự án PPFP hỗ trợ ông mở
rộng một số hoạt động với số tiền đầu tư từ dự án là 9.882.000 đ. Tổng số tiền đầu tư cho mô hình là
20.222.000 đ (số tiền còn lại là ông tự bỏ ra). Dự án PPFP giúp ông lập kế hoạch đầu tư để xác định
hoạt động mà dự án sẽ giúp.
Phó chủ tịch xã nói cả xã có 21 hộ được giao đất và có khả năng áp dụng mô hình này của ông
Khoa.



Hiệu quả


Tăng thu nhập cho các gia đình thực hiện mô hình VACR



Giảm áp lực lên khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền từ nạn khai thác gỗ và săn bắn động vật trái
phép.



Người già trong thôn hỗ trợ ông Khoa và ông Khoa thực hiện các mô hình dự án này. Điểm này
rất quan trọng vì tiếng nói của người cao tuổi trong thôn rất có trọng lượng để giới thiệu mô hình
cho người dân trong thôn.



Một số hộ bắt đầu nhân rộng hoạt động của mô hình ông Khoa. Hiện tại họ đang trồng cây ngắn
ngày và trung bình trong vườn của họ.

Hạn chế và thách thức


Không có nhiều hộ có đủ đất để áp dụng mô hình này



Đòi hỏi đầu tư lớn cho mô hình là một trở ngại đối với các hộ nghèo để có thể áp dụng mô hình



Nhiều người trẻ không tỏ ra thích thú với dự án dài hơi kiểu này; nhiều người thích có thu nhập
ngay từ việc khai thác rừng tự nhiên

Kết luận


Mô hình hoạt động hiệu quả có thể áp dụng được cho các hộ khác trong vùng dự án



Mô hình đòi hỏi phải làm việc vất vả; không có nguồn thu nhập dễ dàng

Khuyến nghị


Kết quả mô hình cần được giám sát



Đào tạo kỹ thuật sản xuất nông lâm kết hợp và kỹ năng trình bày cho các chủ mô hình. Họ có thể
trở thành những nhà đào tạo giỏi cho các nông dân khác.



Phổ cập mô hình cho các hộ khác trong vùng dự án

3.11

Hiệu suất của TFF

Có một số định nghĩa về hiệu suất, đặc biệt đối với các dự án phát triển. Các định nghĩa này
rất khác nhau nhưng cùng có chung quan điểm là không thể đạt được hơn với cùng nguồn
lực đã cho hoặc tỷ lệ đầu ra - đầu vào đạt tối ưu.
Khi đánh giá hiệu suất của danh mục các dự án TFF, ở mức độ nào đấy cần tiến hành đánh
giá từng cá thể thay vì chỉ xem xét tổng thể cả danh mục dự án16. Các tiêu chí đánh giá cá
thể được sử dụng là (i) năng lực thực tế của CQĐHNVQ thực hiện chức năng giám sát của
mình và (ii) quy mô các dự án. Dựa trên các tiêu chí này, danh mục các dự án TFF có thể
được chia thành 3 nhóm dự án như sau:
16

Mặc dù Đoàn đánh giá này là đánh giá các dự án TFF nhưng không đủ nguồn lực cũng như không có
nhiệm vụ đánh giá hiệu suất của từng dự án đơn lẻ.
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2 dự án đồng tài trợ (FSDP và FLITCH): không được quyền giám sát và là dự án lớn



Dự án PPFP: CQĐHNVQ có quyền giám sát và là dự án lớn



Các dự án khác: CQĐHNVQ có quyền giám sát và là dự án quy mô nhỏ và vừa

Đối với 2 dự án đồng tài trợ thì nhiệm vụ của TFF trong vấn đề “sử dụng vốn” là rất hạn chế
vì quyền sử dụng vốn hoàn toàn được trao cho WB và ADB. Do bị trì hoãn trong quá trình
huy động và thực thi 2 dự án này nên hiệu suất sử dụng vốn và việc đạt được kết quả thấp.
Liên quan đến dự án PPFP, có thể nói rằng vai trò và trách nhiệm chưa rõ ràng ngay từ đầu;
hiện có 4 tổ chức thực hiện dự án, trong đó 3 tổ chức vừa là đồng tài trợ vừa là nhà cung cấp
dịch vụ kỹ thuật cho dự án. Thực tế này đã dẫn đến sự không thống nhất về lợi ích giữa các
17
bên , thậm chí là xung đột lợi ích và trì hoãn kéo dài trong quá trình thương thuyết và hợp
đồng tư vấn. Hậu quả là hiệu suất sử dụng vốn và đạt được kết quả kém.
Tuy nhiên, tư vấn nhận định rằng các dự án khác và các khoản hỗ trợ nhỏ của TFF có thể
được xếp vào loại đạt hiệu suất cao đến rất cao. Đoàn đánh giá chúng tôi cũng đánh giá hiệu
suất của CQĐHNVQ và đưa ra kết luận là CQĐHNVQ đã đạt hiệu suất cao trong việc đạt
được kết quả trong quản lý quỹ với nguồn lực hiện có.
Chúng tôi kết luận rằng, nhìn chung hiệu suất TFF đạt được khá cao. Nhận xét chi tiết về hiệu
suất của TFF Đoàn đánh giá đưa ra trong Phụ lục 7.
3.12

Khuyến nghị về tình hình thực hiện TFF và danh mục các dự án

Khuyến nghị từ Chương 3.1 đến 3.9 được tổng hợp dưới đây. Các khuyến nghị quan trọng
được tổng hợp trong phần tóm tắt của báo cáo.
Tiếp tục sử dụng mô hình khoản hỗ trợ nhỏ của TFF nhưng áp dụng theo cách sau:


Ưu tiên hỗ trợ nhỏ do HĐQLQ xác định và phê duyệt



HĐQLQ chỉ định đơn vị thực hiện khoản hỗ trợ nhỏ



CQĐHNVQ thuê tư vấn chuẩn bị đề cương nhiệm vụ và làm các thủ tục cần thiết



CQĐHNVQ tuyển tư vấn và giám sát công việc của tư vấn cùng với đơn vị thực hiện



Đơn vị thực hiện và CQĐHNVQ cùng nhau xem xét và chấp thuận các sản phẩm của tư
vấn.

HĐQLQ xem xét các điều kiện/ hình phạt về hiệu suất sử dụng vốn để đưa vào các thỏa
thuận tài trợ mới, đặc biệt quy định về khả năng chuyển tiền chưa sử dụng hết sang năm tiếp
theo (do trì hoãn trong quá trình triển khai dự án).
Nghiên cứu tính khả thi của việc đưa cơ chế tài chính REDD vào nhiệm vụ của TFF và/ hoặc
TFF trở thành công cụ của cơ chế tài chính REDD (Quỹ REDD ở cấp quốc gia).
Tập trung hơn nữa vào chất lượng (tính khả thi và thực tế) của kế hoạch hàng năm của các
dự án TFF.
Giới thiệu phần mềm kế toán cho các dự án lớn của TFF; không sử dụng phần mềm này cho
các khoản hỗ trợ nhỏ.

17

Các tổ chức tham gia dự án này và Tư vấn trưởng dự án bình luận rằng : ” Không phải là sự bất
đồng về lợi ích mà là thiếu hướng dẫn của TFF về vai trò của các nhà đồng tài trợ - những đơn vị đã
hợp tác với địa phương để viết và nộp đề xuất dự án. Việc này xảy ra khi mà NPMB và TFF yêu cầu
rằng các nhà tài trợ phải đấu thầu cho vị trí là đơn vị cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho dự án. Đã mất hơn
một năm để giải quyết vấn đề quan liêu này một cách không bình thường. Cuối cùng thì tư vấn cũng
đang làm việc rất hiệu quả với các tỉnh và NPMB từ 8/ 2007 cho tới nay.”
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Cải tiến hệ thống tài khoản của TFF bằng việc đưa thêm vào các tiểu khoản có liên quan của
ngành có thể được sử dụng để giám sát việc sử dụng vốn, như đối với các chương trình của
Chiến lược.
Đảm bảo rằng kế hoạch hoạt động và kế hoạch tài chính hàng năm được Bộ NN&PTNT duyệt
sớm để không ảnh đến tiến độ thực hiện dự án cũng như trong những tháng đầu năm. Một
báo cáo tình hình thực hiện dự án trong 11 tháng của năm trước cần được mỗi dự án lập và
gửi cho CQĐHNVQ vào ngày 15/12 hàng năm để tổng hợp cho HĐQLQ làm căn cứ để ra các
quyết định liên quan. Việc giảm số lượng các dự án trong danh mục đầu tư của Quỹ và có
thêm nhân sự cũng giúp giải quyết công việc này đơn giản hơn..

Vấn đề “Trưng tập” có thể được xử lý như sau: (i) tiếp tục áp dụng nhưng chỉ áp dụng cho
những trường hợp thật sự hợp lý và (ii) không áp dụng nữa mà thay vào đó là thuê tư vấn
làm. Đoàn đánh giá khuyên TFF nên áp dụng phương án (ii).
Tăng cường hoạt động giám sát và đánh giá của các dự án bằng việc thực hiện nghiêm túc
kế hoạch giám sát đánh giá hàng năm.
Duy trì hệ thống báo cáo hiện nay của các dự án TFF và thêm vào một mục về giám sát tiến
độ trong việc đóng góp cho mục tiêu và mục đích chung của TFF (đó là đóng góp vào việc
thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam) và thêm bảng tổng hợp và phân tích
đóng góp của TFF cho mục tiêu chiến lược đối với báo cáo của CQĐHNVQ.
Vai trò của CQĐHNVQ cần được thảo luận giữa nhà tài trợ và HĐQLQ , cần phải được làm
rõ, thống nhất và phản ánh trong Quy chế TFF sửa đổi.
CQĐHNVQ cần có thêm 3 cán bộ chuyên trách, gồm: 1 kế toán, 1 cán bộ chương trình và 1
phó giám đốc. Ngoài ra, CQĐHNVQ cũng cần có thêm tư vấn ngắn hạn giúp phân tích giám
sát, đánh giá và tác động của các dự án TFF để từ đó cải tiến công tác báo cáo hàng năm
của TFF. Tư vấn ngắn hạn này tuyển từ tư vấn cao cấp trong nước. Để đảm bảo tính độc lập
của các hoạt động đánh giá này, nhà tài trợ có thể trực tiếp tuyển tư vấn thay vì CQĐHNVQ.
Sửa lại Đề cương nhiệm vụ của cán bộ CQĐHNVQ và xây dựng đề cương nhiệm vụ cho vị trí
Phó giám đốc.
Tăng hoạt động tham vấn và đối thoại không chính thức giữa các nhà tài trợ, giữa nhà tài trợ
và Bộ NN&PTNT, giữa nhà tài trợ và CQĐHNVQ. Đại diện nhà tài trợ trong HĐQLQ cần phải
thể hiện vai trò chỉ đạo/ đại diện của mình. CQĐHNVQ cũng cần phải năng động hơn.
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4.

QUỸ UỶ THÁC LÂM NGHIỆP (TFF) VÀ QUỸ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG
VIỆT NAM (VNFF)
4.1

Thiết lập thể chế của VNFF và tính khả thi của TFF khi đưa vào VNFF

Đoàn đánh giá lần đầu của TFF (tiến hành ngày 24/3/2006) chỉ ra rằng cần phải có “ngôi nhà”
cho TFF theo cách để làm sao nó có thể đóng góp tối đa cho FSSP&P. Trong khi tìm ngôi
nhà phù hợp cho TFF thì Đoàn đánh giá đợt 2 này đã tiếp cận được những thông tin sau:
Các văn bản pháp quy, bao gồm:


Nghị định 05/2008/NĐ-CP ngày 14/1/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng Việt Nam (VNFF)



Quyết định 114/2008/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ngày 28/11/2008 về việc
thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam



Quyết định 128/2008/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành Điều lệ về
tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam



Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh do Bộ
trưởng Bộ NN&PTNT ban hành tại Quyết định số 111/2008/ QĐ-BNN ngày 18/11/2008

Theo các văn bản pháp quy trên, VNFF là một tổ chức tài chính nhà nước hoạt động phi lợi
nhuận và có tư cách pháp nhân riêng. Nhiệm vụ của VNFF là tiếp nhận, sử dụng, vận hành
và quản lý các nguồn đóng góp, thẩm định các chương trình và dự án đề xuất xin tài trợ từ
Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ gồm 9 thành viên do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phụ trách Lâm
nghiệp làm chủ tịch Hội đồng. Ban kiểm soát Quỹ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm có
nhiệm vụ hỗ trợ Hội đồng quản lý Quỹ. Ban điều hành Quỹ hoạt động theo chế độ chuyên
trách có nhiệm vụ quản lý công việc hàng ngày của Quỹ. Ban điều hành Quỹ do Giám đốc
Quỹ làm giám đốc. Chưa có một quyết định và quy định nào được thực hiện do trên thực tế
Quỹ chưa nhận được khoản đóng góp nào từ các nguồn dự kiến: ngân sách nhà nước,
nguồn viện trợ, tài trợ và đóng góp tự nguyện. Ngoài ra, bộ máy nhân sự cũng chưa được bổ
nhiệm. Trụ sở chính của VNFF được đặt tại Bộ NN&PTNT.
Nghị định 05/2008/ND-CP và Quyết định 111/2008/QD-BNN quy định quyền và nghĩa vụ của
Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh khi vận hành ở tỉnh. Tỉnh Lâm Đồng đã thành lập Quỹ
bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh và đây là một mô hình đi tiên phong thành công với công
cụ Chi trả phí dịch vụ môi trường.
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam 2006-2020, PHẦN 4/Giải pháp/phần 2 nói rằng:
thành lập quỹ bảo vệ và phát triển rừng ở cấp tỉnh và trung ương trên cơ sở các nguồn đóng
góp khác nhau (ngân sách nhà nước, vốn viện trợ ODA, phí dịch vụ môi trường, phí hấp thụ
các bon, du lịch sinh thái, tiền phạt từ các vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng và các
khoản đóng góp khác) và có cơ chế quản lý và sử dụng quỹ hợp lý”.
Tuyên bố chung Hà Nội về hiệu quả vốn viện trợ đưa ra luận cứ rất phù hợp cho việc phân
tích “ngôi nhà” trong tương lai của TFF:


Chương 1 Gắn kết/Phần 3. “các nhà tài trợ hỗ trợ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của
Việt Nam và các kế hoạch quốc gia, vùng, tỉnh và ngành”



Phần 6 “các nhà tài trợ sử dụng các hệ thống và thủ tục của Việt Nam một cách tối đa”



Phần 7 “các nhà tài trợ tránh tạo ra cơ cấu song hành trong quản lý hàng ngày và thực
hiện các chương trình, dự án sử dụng nguồn viện trợ ODA”



Phần 13 “các nhà tài trợ dựa vào các hệ thống mua sắm/ đấu thầu của Chính phủ Việt
Nam một khi các chuẩn mực chung được các bên thống nhất”
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Phần 14 “các nhà tài trợ dựa vào hệ thống quản lý tài chính của Chính phủ Việt Nam một
khi các chuẩn mực chung được các bên thống nhất”

Biên bản ghi nhớ hỗ trợ Quỹ TFF của Chính phủ Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
giữa Chính phủ Việt Nam và Phần Lan, Hà Lan, Thuỵ Điển và Thuỵ Sỹ ngày 18/3/2009,
Chương 2 có nêu “Biên bản ghi nhớ này có hiệu lực đến hết 2012 với mục tiêu TFF sẽ áp
dụng cơ chế phù hợp để hòa nhập hoặc hợp nhất vào VNFF để hỗ trợ Chiến lược phát triển
lâm nghiệp Việt Nam (2006 – 2020)”.
Kế hoạch hoạt động 2009 của TFF theo đúng khuyến nghị của HĐQLQ tại cuộc họp ngày
19/2/2009, chương 3 “kết quả dự kiến của TFF trong năm 2009” có nội dung “lộ trình hòa
nhập/hợp nhất TFF vào VNFF do Bộ và các nhà tài trợ chuẩn bị và thống nhất”.
Ngoài ra, vấn đề hòa nhập/ hợp nhất đã được thảo luận với các bên liên quan trong quá trình
Đoàn tiến hành đánh giá. Quan điểm chủ đạo là thống nhất với các văn kiện được đề cập
trên đây. TFF không nên đứng độc lập. Tác động của TFF có thể được tối đa hoá và tính bền
vững của nó vẫn được đảm bảo bằng cách này hay cách khác khi phối hợp và hài hoà với
VNFF.
TFF và VNFF có cùng mục tiêu là đóng góp thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt
Nam giai đoạn 2006- 2020 trên tinh thần và hài hoà với Tuyên bố chung Hà Nội. Đoàn đánh
giá kết luận rằng kết hợp sức mạnh là giải pháp khả thi nhất để đạt được mục tiêu này.
4.2

Các phương án hòa nhập TFF vào VNFF

Đoàn đánh giá phân tích 2 phương án được coi là hợp lý nhất về vấn đề hợp tác giữa 2 quỹ
này: (a) hợp nhất (merge) TFF vào VNFF hoặc (b) hòa nhập (integrate) TFF vào VNFF.
Những thuận lợi và khó khăn của 2 phương án này được so sánh như sau:
Phương án (a) hợp nhất:
+ Thuận lợi:


Cho phép tuân thủ các nguyên tắc của Tuyên bố chung Hà Nội: tính sở hữu, gắn kết, hài
hoà hoá, trách nhiệm giải trình (ít nhất về mặt lý thuyết).



Giải pháp lâu dài / “cuối cùng” (về mặt lý thuyết)



Tạo cơ hội cho các nhà tài trợ “đối thoại chính sách” (vấn đề mà dường như các nhà tài
trợ đang mong muốn)



Các nhà tài trợ không còn phải mất thời gian để kiểm tra/theo dõi TFF

+ Khó khăn:


Các quy trình/ thủ tục của TFF có thể không được áp dụng cho VNFF và do đó làm mất
giá trị mang tính thể chế.



Nguồn nhân lực và kinh nghiệm tích luỹ được của CQĐHNVQ sẽ không được sử dụng vì
mức lương và phụ cấp cho cán bộ khi làm cho VNFF sẽ rất thấp.



Tính liên tục của hỗ trợ từ GTZ sẽ là vấn đề



Quá trình học hỏi giữa cán bộ TFF và cán bộ VNFF bị hạn chế



Các nhà tài trợ không còn tiếng nói của mình trong quản lý hoạt động còn lại từ nguồn
đóng góp của họ (chỉ có một công cụ duy nhất còn lại đó là “đối thoại chính sách”).



Có thể sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đang hoạt động của TFF vì thay đổi
từ định mức và thủ tục của EU và TFF sang định mức của Chính phủ và thủ tục của
VNFF.
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Phương án (b) hòa nhập:
+ Thuận lợi:


Các thủ tục/ quy trình đã được thử nghiệm và thành tựu đạt được là đầu vào quan trọng
để VNFF tham khảo



TFF sẽ tiếp tục vận hành quỹ theo cách đã lựa chọn và đạt được thử nghiệm thành công



Các cán bộ có kinh nghiệm của TFF sẽ vẫn tiếp tục ở lại làm việc cho TFF



Vấn đề chia sẻ bài học kinh nghiệm giữa cán bộ TFF và cán bộ VNFF đạt hiệu quả cao



Cho phép tiếp tục tính linh hoạt

+ Khó khăn:


Quản lý sẽ phức tạp hơn do khác biệt về định mức và phụ cấp của cán bộ VNFF và TFF



Không thực sự tuân theo Tuyên bố chung Hà Nội

4.3

Đánh giá rủi ro tài chính của phương án hòa nhập

Đoàn đánh giá rủi ro tài chính TFF được công ty KPMG tại Helsinki tiến hành tháng 10/2007.
Nhận xét tổng thể về mức độ rủi ro là ở mức “trung bình” trong các mức mà Đoàn đưa ra là:
rủi ro cao, khá cao, trung bình, trung bình thấp và thấp. Các nội dung mà Đoàn đánh giá rủi ro
tập trung vào là: rủi ro mang tính chiến lược, rủi ro vận hành, rủi ro pháp lý và rủi ro do tham
nhũng. Các kết quả tìm được và khuyến nghị của Đoàn đánh giá rủi ro được TFF đáp ứng
như thế nào được thảo luận trong Chương 3.3. Các vấn đề chính mà Đoàn nêu là: chậm trễ
trong mua sắm/ đấu thầu, thiếu cạnh tranh, kiểm soát bên ngoài và nội bộ, thiếu cán bộ, mức
độ phù hợp chiến lược của các dự án, đạo đức, tính bảo mật của thông tin và hệ thống thông
tin tài chính & kế toán.
Quá trình hòa nhập TFF vào VNFF có thể làm chậm tiến độ thực hiện TFF trong giai đoạn
chuyển tiếp và dẫn đến tình trạng bị giãn đoạn. 7 rủi ro tài chính đề cập trên đây có thể tăng
trong giai đoạn chuyển tiếp nhưng không được cản trở tiến trình thực hiện. Thông qua lập kế
hoạch tốt có thể kiểm soát được các rủi ro này và những mặt tích cực từ việc hòa nhập hy
vọng sẽ lấp được những rủi ro đã và đang được giảm thiểu ở một khía cạnh nào đó. Cuối
cùng, các chuẩn mực đạo đức cao đóng vai trò quan trọng để hạn chế rủi ro tài chính.
Kết luận
Đoàn đánh giá kết luận phương án (b) hòa nhập là phương án tối ưu nhất. Phương án này có
nhiều điểm mạnh hơn phương án hợp nhất và ngược lại ít điểm yếu hơn, đặc biệt trong rủi ro
tài chính của 2 phương án. Một thay đổi lớn của phương án hòa nhập là phải chuyển văn
phòng và cán bộ TFF vào văn phòng VNFF và tăng trách nhiệm của cán bộ và cố vấn TFF là
đào tạo cho cán bộ VNFF thông qua công việc.
Khuyến nghị
Đoàn đánh giá khuyến nghị HĐQLQ quyết định hòa nhập TFF vào VNFF theo cách vẫn giữ
nguyên quyền tự chủ, quy chế, thủ tục vận hành và cán bộ TFF.
Đoàn đánh giá cũng khuyến nghị Bộ NN&PTNT sử dụng tối đa / áp dụng các quy trình/ thủ
tục quản lý quỹ và dự án của TFF hiện nay trong khi xây dựng quy trình/ thủ tục cho VNFF.
Nếu các nhà tài trợ quyết định tiếp tục tài trợ cho TFF sau năm 2012 và gia hạn Biên bản ghi
nhớ hoặc ký Biên bản ghi nhớ mới thì Đoàn đánh giá khuyến nghị tổ chức đoàn đánh giá TFF
đợt tiếp theo vào đầu 2012 khi việc hòa nhập TFF vào VNFF đi vào hoạt động. Đợt đánh giá
tiếp theo này có thể tập trung vào kiểm chứng lại việc hòa nhập và nghiên cứu tính khả thi khi
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hợp nhất TFF vào VNFF, ví dụ như nhà tài trợ sẽ bỏ tiền trực tiếp vào VNFF và cho phép
đóng cửa TFF.
Trên cơ sở phương án hòa nhập có ưu điểm hơn, Đoàn đánh giá đưa ra lộ trình hòa nhập
dưới đây để các bên tham khảo.
4.4

Lộ trình hòa nhập

Trên cơ sở khung pháp lý của Chính phủ cho VNFF và TFF đang hoạt động như hiện nay thì
quá trình chuyển tiếp để hòa nhập không gặp trở ngại gì.
Trước tiên, tổ chức hội thảo với các bên để đi đến thống nhất các nguyên tắc cơ bản. Sau đó
HĐQLQ phải đưa ra quyết định chính thức hoặc ký Biên bản ghi nhớ giữa Chính phủ Việt
nam và các nhà tài trợ.
Thành lập tổ công tác để xây dựng quy chế và các quy định bổ sung cho VNFF (nếu cần).
Các quy định này gồm PIM và các sổ tay hướng dẫn khác nếu cần. Sử dụng PIM, Cẩm nang
vận hành và Hướng dẫn hiện nay của TFF sẽ rất có lợi vì các tài liệu này đã được kiểm
chứng trong quá trình vận hành TFF. Lưu ý các công vụ vận hành của TFF không cần sửa lại
trong thời điểm hiện tại (chúng tôi cho rằng các công cụ này sẽ được chỉnh sửa và hoàn tất
trong tháng 6/2009 theo yêu cầu của HĐQLQ). Tất cả các bên liên quan sẽ cử đại diện tham
gia tổ công tác này. Sau đó tổ chức hội thảo quảng bá để cung cấp thông tin cho mọi người
về quá trình hòa nhập này, các quy định mới và do đó sẽ tăng hiệu suất của toàn quỹ mới.
Tuyển cán bộ cho VNFF hoặc cử cán bộ sang làm cho VNFF và huy động dịch vụ hành chính
để vận hành TFF trong khuôn khổ VNFF.
Bảng 4.1. Đề xuất khung thời gian hòa nhập TFF vào VNFF
Khuyến nghị
Hòa nhập TFF vào VNFF vào giữa năm 2011.
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Bảng 4.1

Lộ trình hòa nhập TFF vào VNFF

Hoạt động

Khung thời gian cho quá trình hòa nhập
Q3/2009

Q4/2009

Q1/2010

Q2/2010

Q3/2010

Q4/2010

Q1/2011

Q2/2011

Q3/2011

Q4/2011

TFF tiếp tục hoạt động theo mô hình
hiện nay
Hội thảo các bên liên quan để chuẩn bị
hòa nhập
Quyết định hòa nhập dưới hình thức
Biên bản ghi nhớ (hoặc quyết định của
HĐQLQ ) ký giữa Chính phủ Việt Nam
và các nhà tài trợ
Tổ công tác được giao nhiệm vụ chuẩn
bị các quy trình/ thủ tục (sổ tay vận và
hành PIM) cho VNFF sử dụng các quy
trình/ thủ tục của TFF
Hội thảo hoàn thiện quy trình/ thủ tục
Phê duyệt quy trình/ thủ tục và quy chế
Lựa chọn đơn vị trong Bộ NN&PTNT
làm đơn vị trực tiếp quản lý VNFF và trụ
sở làm việc
Chuyển hoặc tuyển mới cán bộ
Huy động nhân lực và vật lực
TFF tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ
VNFF
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5.

KHẢ NĂNG TÀI TRỢ CỦA TFF CHO LÂM NGHIỆP VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ
HẬU18
5.1

Những nhận định chung

Năm 2008 một nhà khoa học đầu ngành của Cơ quan quản lý không gian và hàng không của
Mỹ về biến đổi khí hậu đã xuất bản tài liệu về hệ thống khí hậu trên trái đất cho biết trái đất
đang nóng lên. Kết luận quan trọng là đưa lâm nghiệp đóng vai trò trung tâm:
'Mục tiêu ban đầu 350 phần triệu CO2 có thể đạt nếu sử dụng hết than trừ khi CO2 được tích
trữ/ hấp thụ và áp dụng các biện pháp nông nghiệp và lâm nghiệp để hấp thụ các bon. Nếu
mục tiêu này không đạt được sẽ rất có thể có hậu quả nghiêm trọng không thể đảo ngược
được tình thế (Hansen et al., tháng 11/2008).
Phản ứng của quốc tế về vấn đề biến đổi khí hậu từ lâu tập trung chủ yếu vào thiết lập thị
trường các bon (các bon và các loại khí gây hiệu ứng nhà kính khác) và hạn chế khí thải từ
một số lượng đang tăng lên của các nước phát triển.
Rừng của các quốc gia đang phát triển có thể tạo ra các thị trường này thông qua Cơ chế
phát triển sạch (CDM) hoặc Giảm khí thải từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD). CDM đã
đưa ra được quy trình chuẩn liên quan đến rừng, trong khi đó REDD còn đang trong quá trình
xây dựng. CDM và REDD là 2 hình thức cụ thể hoá của chi trả dịch vụ môi trường (PES) mà
ở đó cộng đồng quốc tế (thông qua thị trường được thiết lập dựa vào chính sách) trả phí dịch
vụ môi trường cho các quốc gia đang phát triển.
Bất kỳ hoạt động tìm kiếm thị trường các bon liên quan đến lâm nghiệp nào đều phải thực
hiện quản lý rừng bền vững mà ở đó ngoài nguyên tắc duy trì sản lượng rừng (để hấp thụ các
bon) còn phải đảm bảo các yếu tố kinh tế và xã hội:
Định nghĩa về quản lý rừng bền vững của FAO:
“Quản lý và sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo cách và mức độ có khả năng duy trì đa dạng
sinh học, sản lượng, khả năng tái tạo, khả năng tồn tại lâu dài và tiềm năng đáp ứng các chức
năng kinh tế, xã hội và sinh thái cho hiện tại và tương lai ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu,
và không gây nguy hại cho các hệ sinh thái khác”

Các “thị trường các bon” phù hợp với đợt đánh giá lần này dự tính chuyển tiền từ các nước
thải các bon sang các nước đang phát triển mà ở đó các hiệu ứng tiêu cực chính của vấn đề
biến đổi khí hậu sẽ xảy ra – ít nhất là trong thời điểm hiện nay. Việt Nam được chờ đợi sẽ là
một trong các quốc gia chịu tác động mạnh nhất của hiện tượng này. Trong khi CDM chủ yếu
chuyển tiền ở cấp quốc gia hoặc cấp doanh nghiệp thì đặc điểm trong quá trình thiết kế
REDD là mong muốn đảm bảo shia sẻ lợi ích công bằng cho cấp quản lý rừng thực sự, có
thể là cộng đồng thôn bản. Các cơ chế này hiện chưa có.
Tuy nhiên, thị trường các bon không ổn định và chưa biết chắc chắn các điều kiện dài hạn
của nó. Cơ chế được đưa ra sau nghị định thư Kyoto và thiết kế cuối cùng của REDD có thể
tạo giá trị cho các thị trường này. Tuy nhiên, giá cả, cũng như các thị trường khác, sẽ thay đổi
và thị trường các bon có mức độ thay đổi cao phụ thuộc vào các yếu tố của thị trường và
nhất là các quyết định mang tính chính trị về kinh doanh buôn bán các bon (sản lượng và cơ
chế). Các thị trường có sự điều tiết của lâm nghiệp nhiệt đới (= CDM) hiện chưa hoạt động
nhưng các thị trường có tính tự nguyện đã và đang phát triển nhanh chóng.
Mặt khác rừng mang lại nhiều dịch vụ môi trường khác mà các chủ rừng có thể được hưởng.
Các hoạt động và chính sách thử nghiệm như PES hiện đã được tiến hành tại Việt Nam. Các
18

Chương này do ông Steffen Jonssen từ NORDECO chuẩn bị.
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hoạt động này và cơ chế shia sẻ lợi ích của nó không khác nhiều so với PES các bon trong
tương lai.
Ai đó có thể nói rằng REDD được cấu thành từ SFM + PES (đối với dịch vụ các bon).
Trong khi đó CDM (trong lâm nghiệp) xuất phát từ trồng rừng mà SFM được thực thi cộng với
PES cho dịch vụ các bon.
Cả hai cơ chế này đều liên quan đến dịch vụ các bon và REDD hiện vẫn đang hoạt động kể
cả ở Việt Nam mặc dù không có khung thời gian rõ ràng cũng như các vấn đề khó khăn về
kỹ thuật và xã hội.
Quản lý rừng bền vững bản thân nó sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng thôn bản
cũng như chính quyền địa phương và quốc gia đó. Mô hình này có thể được thể hiện dưới
hình thức dịch vụ môi trường như bảo vệ đất, cải thiện chất lượng đất hoặc bảo vệ đầu
nguồn. Hơn nữa, phương pháp giám sát SFM theo nhiều cách khác nhau là tiền thân của các
công cụ tính toán các bon có thể được xây dựng để sử dụng ở cấp địa phương. PES cho
các dịch vụ cơ bản (không liên quan tới các bon) như bảo vệ, cải thiện lưu vực sông có thể
được xây dựng với các dòng tiền ổn định và dài hạn.
5.2

Đánh giá và giá trị của nghiên cứu lâm nghiệp và biến đổi khí hậu trước đây

Nghiên cứu này19 được xem xét trong bối cảnh kế hoạch của chính phủ như Chương trình
mục tiêu quốc gia đối phó với biến đổi khí hậu (NTP), Chương trình hành động đối phó với
biến đổi khí hậu của Bộ NN&PTNT cũng như các văn kiện khác (R-PIN, đề xuất UN-REDD).
Các tài liệu này rất toàn diện và hoàn chỉnh và mang lại nhiều thông tin bổ ích cho Bộ
NN&PTNT/ TFF cũng như cung cấp thông tin về đóng góp của ngành lâm nghiệp đối phó với
những thách thức biến đổi khí hậu trong tương lai của Việt Nam. Tuy nhiên, nghiên cứu được
tiến hành trước khi có NTP, Kế hoạch hành động của Bộ NN&PTNT và đề xuất UN-REDD
(xem hình 5.1).
Tình hình hoạt động liên quan đến quản lý rừng bền vững và biến đổi khí hậu ở Việt
Nam
Việt Nam đã thông qua Chương trình hành động quốc gia đối phó với biến đổi khí hậu (tháng
12/2008)- NTP. Đây là cơ sở để đưa ra các ưu tiên chính cách và định hướng cho các nhà
quản lý cần phải hợp tác với nhau cũng như xác định đơn vị nào chủ trì hoạt động gì. Bộ Tài
nguyên và Môi trường (TN&MT) được chỉ định là đơn vị thường trực hỗ trợ Chính phủ về các
hoạt động liên quan đến biến đổi khí hậu và chịu trách nhiệm điều phối chung về CDM.
NTP có các mục tiêu sau đây:
Các mục tiêu chiến lược của NTP là đánh giá các tác động của biến đổi khí hậu đối với các
ngành, các vùng trong các giai đoạn cụ thể và để phát triển các kế hoạch hành động mang
tính khả thi nhằm đáp ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu trong ngắn hạn và dài hạn và đảm
bảo phát triển bền vững tại Việt Nam, nắm lấy các cơ hội để phát triển nền kinh tế “các bon
thấp”, và tham gia và các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc giảm thiểu biến đổi khí hậu
và bảo vệ hệ thống khí hậu.
Các mục tiêu cụ thể là:
 để xác định rõ mức độ của biến đổi khí hậu tại VN đối với biến đổi khí hậu toàn cầu và
đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên ngành, vùng lãnh thổ và địa phương;
 để xác định các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu;

19 Đóng góp của ngành lâm nghiệp vào biến đổi khí hậu ở Việt Nam, nhóm tư vấn GFA, tháng 8/2008
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để xúc tiến các hoạt động khoa học, kỹ thuật để thiết lập các nền tảng khoa học và thực
tiễn cho các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu;
để củng cố và tăng cường cấu trúc thể chế, năng lực thể chế, cũng như trong việc lập và
thực hiện các chính sách để ứng phó với biến đổi khí hậu;
để tăng cường nhận thức của cộng đồng, trách nhiệm và sự tham gia, phát triển nguồn
nhân lực để ứng phó với biến đổi khí hậu;
để xúc tiến hợp tác quốc tế để kêu gọi các hỗ trợ nhắm ứng phó với biến đổi khí hậu;
để đưa vấn đề biến đổi khí hậu vào chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngành;
để phát triển và thực hiện các kế hoạch hành động của tất cả các bộ, ngành, địa phương
để đáp ứng với biến đổi khí hậu; để thực hiện các dự án mà đầu tiên là các dự án thí
điểm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về các điểm liên quan tới TFF và rừng, NTP nêu rõ: “thực hiện các nhiêm vụ liên quan khác:
phát triển các mô hình kinh tế xã hội ven biển để ứng phó với biến đổi khí hậu; nghiên cứu
các nền tảng khoa học, thực tế và đề xuất các dự án về phát triển kinh tế xã hội tại các vùng
khô ráo; Đề xuất hợp nhất các vấn đề biến đổi khí hậu vào việc phát triển các biện pháp đảm
bảo đối với an ninh nguồn nước, hệ thống đê biển, hồ chứa; đề xuất các giải pháp để phát
triển rừng phòng hộ ( đầu nguồn và ven biển) phù hợp với các tình huống biến đổi khí hậu;
nghiên cứu để thay đổi chiến lược quản lý và lập kế hoạch trong với hệ thống các khu bảo
tồn của Việt Nam để ứng phó với biến đổi khí hậu , và thực hiện các dự án thí điểm”
Bộ NN&PTNT, theo nội dung NTP, đã đưa ra Khung kế hoạch hành động đối phó với biến đổi
khí hậu cho ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2008-2020. Vào thời điểm
tiến hành đánh giá đợt 2 TFF thì tài liệu này mới chỉ đơn thuần là khung hành động (chưa có
hoạt động cụ thể). Hội thảo khởi động được tổ chức ngày 28/5 để xây dựng kế hoạch hoạt
động cụ thể nhưng cuối cùng vẫn chỉ là liệt kê các nghiên cứu. Hoạt động quan trọng liên
quan đến rừng là hoạt động 2.5.2. Xây dựng các tiêu chuẩn và quy trình kỹ thuật quốc gia
cho lập kế hoạch, thiết kế và xây dựng cơ sở hạ tầng trong lâm nghiệp và phát triển nông
thôn trong bối cảnh biến đổi khí hậu (CC). Hoạt động 2.5.3. tiến hành nghiên cứu khoa học và
các chương trình kế hoạch về lâm nghiệp; nghiên cứu và chương trình kế hoạch bảo vệ và
phát triển rừng để bảo vệ đê sông, đê biển. Kế hoạch hành động còn kêu gọi xây dựng chính
sách và cơ chế quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng và đất rừng”.
Ngân hàng thế giới đã hỗ trợ Chính phủ Việt Nam chuẩn bị “Ý tưởng Kế hoạch chuẩn bị sẵn
sàng - Readiness Plan Idea Note (R-PIN, tháng 3/ 2008)” cho Quỹ đối tác các bon lâm
nghiệp. Tài liệu này cung cấp tổng quan về mức độ sẵn sàng gia nhập quá trình REDD của
Việt Nam, kêu gọi các hoạt động chuẩn bị quan trọng như:


Thiết lập tham vấn đối tác minh bạch về REDD (hiện trường, hội thảo, ấn phẩm…)



Xây dựng mô hình điểm về xu hướng phá rừng để tham khảo: đánh giá chất thải từ phá
rừng suy thoái rừng hoặc kế hoạch trong tương lai.



Xây dựng Chiến lược REDD quốc gia: xác định các chương trình làm giảm phá rừng và
thiết kế hệ thống hỗ trợ tài chính cho REDD cho các đối tượng là cá nhân và tổ chức sử
dụng đất (trả bằng tiền, vấn đề quản lý…)



Thiết kế hệ thống giám sát chất thải và giảm chất thải từ phá rừng và suy thoái rừng

Theo khung thời gian R-PIN các hoạt động này bị chậm nhiều so với kế hoạch. Tiền cũng
chưa đủ như ngân sách dự toán 6,1 triệu USD.
UNDP đã chuẩn bị dự thảo UN-REDD chương trình cho Việt Nam (tháng 5/2009). Dự thảo đề
xuất kết quả đầu ra gồm:
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Nâng cao năng lực kỹ thuật và thể chế cho điều phối trong nước để quản lý hoạt động
REDD tại Việt Nam.



Nâng cao năng lực quản lý REDD và chi trả dịch vụ sinh thái ở cấp huyện thông quan lập
kế hoạch và thực thi phát triển bền vững.



Nâng cao kiến thức về các phương thức làm giảm lượng chất thải trong vùng

Dự tính chi phí đầu tư cho chương trình REDD Việt Nam là 50 triệu USD. Nguồn tài này hiện
chưa có và do đó các dự án thuộc chương trình chưa được triển khai.
Cả hai tài liệu này đều nhấn mạnh việc cần thiết phải thiết lập cơ quan quản lý và điều phối
quốc gia cho REDD. Tài liệu R-PIN chưa nêu rõ cơ quan này sẽ dựa vào đâu (về mặt tổ
chức) trong khi tài liệu UN-REDD đề xuất một cơ quan không thường trực (giải quyết vấn đề
theo vụ việc) nằm trong Cục Lâm nghiệp.
Ý tưởng hỗ trợ chuẩn bị kế hoạch REDD quốc gia đã được Bộ NN&PTNT chuyển cho TFF.
Ở Việt Nam, CDM trong lâm nghiệp chỉ được thực hiện cho 1 dự án thương mại (tình
nguyện) tại Lâm Đồng (Công ty Hon Đa với sự tham gia của Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật
Bản (JICA), Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện nghiên cứu lâm nghiệp). JICA đang hỗ trợ
tìm kiếm các điểm khác để triển khai hoạt động CDM trong lâm nghiệp.
Ở Việt Nam PES hiện đang được triển khai ở Lâm Đồng (các chính sách và quy định được
thử nghiệm) đối với rừng phòng hộ. Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng đã thành công trong việc
thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh. Hai nhà máy thủy điện phải trả phí dịch vụ
này cho quỹ Bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh để duy trì diện tích rừng phòng hộ ven sông
để cung cấp đủ nước cho các nhà máy này. Công ty kinh doanh nước sạch Thành phố Hồ
Chí Minh cũng sẽ trả tiền cho dịch vụ này vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng trung ương
(rừng phòng hộ ven sông cung cấp nước cho công ty. Do lưu vực sông này thuộc địa bàn
quản lý hành chính của nhiều tỉnh nên đã đi đến thống nhất tiền phí dịch vụ môi trường
chuyển thẳng vào Quỹ trung ương để từ đó phân phát lại cho các tỉnh theo tỷ lệ).
Biểu 5.1. Nêu khuyến nghị từ nghiên cứu của TFF tiến hành tháng 8/2008 theo vùng địa lý,
bao gồm các thông tin liên quan đến NTP, MARD CCAPF, UN-REDD và R-PIN.
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Biểu 5.1

Phát hiện của nghiên cứu “Đóng góp của ngành lâm nghiệp để
đối phó với những thách thức của biến đổi khí hậu ở Việt Nam”
(tháng 8/2008)

Biểu nêu lên kết quả của nghiên cứu “Đóng góp của ngành lâm nghiệp đối phó với những
thách thức của biến đổi khí hậu ở Việt Nam” (tháng 8/2008). Phần màu xanh da trời do các
nhân tố ngoài ngành thực hiện, trong khi phần màu đỏ và phần chữ to là các ưu tiên của TFF.
Phần trong ngoặc đơn và màu xanh lá cây là các kế hoạch hoặc dự án dự kiến sẽ bao trùm
các hoạt động được đưa ra.
5.3

Các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ của TFF

Để xác định lĩnh vực ưu tiên, một danh sách các đề xuất có được từ nghiên cứu trên (và NTP
cũng như khung Kế hoạch hành động của Bộ NN&PTNT) được xem xét trong mối tương
quan với:


Mục đích của TFF là quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học nhằm đạt được:
a) bảo vệ môi trường, b) cải thiện sinh kế người dân tại các khu vực phụ thuộc vào rừng,
c) tăng đóng góp của ngành lâm nghiệp cho nền kinh tế quốc dân, và d) tăng đóng góp
của rừng để giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.
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Ưu tiên hiện nay của TFF là quản lý rừng bền vững hướng tới người nghèo để tăng phân
cấp trong ngành lâm nghiệp và do đó tác động đến cấp cơ sở và xem xét chương trình
nghị sự quốc gia về biến đổi khí hậu.

Kế hoạch của các nhà tài trợ khác (WB, UNDP, các nhà tài trợ song phương, xem chi tiết
trong phần 1 ở trên).
Kết quả xem xét các đề xuất được chi tiết hơn sau khi áp dụng các tiêu chí bổ sung sau:
Định hướng hoạt động danh mục dự án trong tương lai:
1. Đóng góp để phát triển hoặc cải tiến cơ chế và phương pháp áp dụng trong quản lý
rừng bền vững và thích ứng hoặc giảm thiểu biến đổi khí hậu và cả trong tương lai.
2. Do đó hoạt động cần phải có khả năng đưa ra bài học kinh nghiệm cho chiến lược
biến đổi khí hậu trong lâm nghiệp hoặc/ và quản lý rừng bền vững trong tương lai.
3. Các hoạt động trong tương lai cũng cần đóng góp cho bài học kinh nghiệm về việc
làm thế nào để lồng ghép các giá trị của rừng (bao gồm cả các giá trị dịch vụ hệ sinh
thái) vào công tác lập ngân sách và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tổng thể.
4. Đóng góp các công cụ và kinh nghiệm trong việc làm thế nào để tăng cường quản trị
rừng là vấn đề đầu tiên gây trở ngại hoặc đe dọa đến việc áp dụng các nguyên tắc
quản lý rừng bền vững nói chung và có thể cả vấn đề gây quỹ biến đổi khí hậu.
5. Tăng cường sở hữu và quản lý nhà nước trong quản lý rừng bền vững và các hoạt
động biến đổi khí hậu có liên quan.
Nội dung 3,4 và 5 được bổ sung vào có trọng tâm hơn sau khi thảo luận với các nhà tài trợ và
quản lý TFF.
Sự lựa chọn chung giữa việc hoặc ưu tiên hỗ trợ xây dựng cơ chế tham gia thị trường các
bon quốc tế cho rừng hoặc tập trung hơn vào nhu cầu trước mắt hỗ trợ khả năng thích ứng
của các cộng đồng dân cư bị tác động lớn nhất từ biến đổi khí hậu. Nếu đặt trọng tâm của
NTP và TFF vào xóa đói giảm nghèo và tránh hậu quả tàn phá của biến đổi khí hậu và sự
không chắc chắn về khả năng và thời gian nguồn tài trợ biến đổi khí hậu quốc tế có thể sẽ
giúp ích cho các khu vực bị tác động mạnh nhất của biến đổi hậu thì phương án cuối cùng
được lựa chọn. Tuy nhiên, phương án này có thể đạt được bằng cách tạo ra quỹ biến đổi khí
hậu cho ngành lâm nghiệp và một phần tài chính của quỹ chuyển cho cộng đồng địa phương.
Chi tiết các lĩnh vực ưu tiên xuất phát từ hoạt động này đã thu hẹp số lượng các phương án
(trong Phần 5.1). Nội dung tóm tắt là (các hoạt động can thiệp phải đáp ứng tất cả các tiêu chí
(từ 1-5) ở trên):
1. Hỗ trợ chương trình chiến lược thiết lập lại rừng ngập mặn tại các bờ biển đang bị đe
dọa..
2. Hỗ trợ xây dựng quản lý rừng bền vững để kiểm soát sói mòn hoặc cải tiến phòng hộ
đầu nguồn. các hoạt động này phải học hỏi kinh nghiệm hay từ dự án lâm nghiệp
cộng đồng và các dự án tương tự khác như dự án sử dụng rừng đa mục đích tỉnh
Lâm Đồng, dự án PPFP… đã và đang được TFF tài trợ và áp dụng.
Các hoạt động can thiệp phải đáp ứng các tiêu chí quan trọng:
3. Hỗ trợ đưa vấn đề biến đổi khí hậu và/ hoặc PES vào các dự án hiện nay của TFF khi
thích hợp.
4. Xây dựng năng lực cho các cán bộ trung ương và xã. Phương án 4 cần phải xem xét
thận trọng liệu hoạt động đang được các chương trình UN-REDD, R-PIN, NTP hoặc
các chương trình khác liên quan đến biến đổi khí hậu có đủ không.
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5. Hỗ trợ xây dựng hướng dẫn quản lý rừng bền vững chung cho tất cả các lọai rừng
Ma trận (bảng 5.1) cho biết làm thế nào các hoạt động can thiệp được khuyến nghị đáp ứng
được các tiêu chí lựa chọn.
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Bảng 5.1

Ma trận
Môi trường

Kinh tế xã hội
Hoạt động can thiệp
Vĩ mô

Rừng ngập
mặn

Rừng chống
sói lở đất
hoặc bảo vệ
nguồn nước
hoặc đập
ngăn nước
biển và đê
điều

(Re) trồng
giảm tác hại
rừng ngập
do bão gây
mặn do
ra
cộng đồng
quản lý tại
các địa
phương hay
bị bão

trồng (trồng
lại) rừng do
cộng đồng
quản lý tại
các khu vực
bị đe doạ

giảm sói lở
đất.
tăng sự
thẩm thấu
của nước
sạch.

Chi trả dịch
vụ môi
trường

Sinh kế

Có thể từ
UBND tỉnh
xuống cộng
đồng.

cải thiện
hoạt động
đánh bắt
hải sản.

Có thể
người làm
nghề đánh
bắt hải sản
cũng phải
trả cho dịch
vụ này
(bằng công
lao động –
đi tuần)

giảm rủi ro
thiên tai.

Có thể từ
tỉnh xuống
cộng đồng
thôn bản

giảm rủi ro
thiên tai
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Quản lý
rừng bền
vững
Giới thiệu
SFM của
cộng đồng
và chính
quyền địa
phương

Đa dạng
sinh học
Tăng, đặc
biệt đa dạng
sinh học
môi trường
nước

tạo nguồn
thu từ PES

Mối liên hệ
với REDD Thích ứng giảm thiểu
với biến biến đổi khí
và các thị
hậu
trường các đổi khí hậu
bon khác
Có thể giúp
xây dựng
cơ chế chia
sẻ lợi ích
(PES) và
giám sát
của người
dân địa
phương

giảm tác hại Tăng tích
do bão gây trữ các bon
ra

Góp phần
xây dựng
năng lực

mối liên hệ
với các
chương
trình và
chiến lược

Chương
trình hành
động của
Bộ
Cơ chế chia
NN&PTNT,
sẻ lợi ích.
hoạt động
Bài học kinh 3.9. Quỹ
quản lý
nghiệm
thiên tai.
Giám sát
dựa vào
cộng đồng

Vấn đề

đảm bảo
cộng đồng
chủ trì thực
hiện

Có liên hệ
mật thiết với
NTP (giảm
thiểu thiên
tai)

nguồn thu
từ PES

Giới thiệu
SFM của
cộng đồng
và chính
quyền địa
phương

Tăng đa
dạng sinh
học.

Có thể giúp
xây dựng
cơ chế chia
sẻ lợi ích
(PES) và
giám sát
của người
dân địa
phương

Giảm sói lở Tăng tích
đất, tăng trữ trữ các bon
lượng nước
phục vụ đời
sống người
dân

Giám sát
dựa vào
cộng đồng
Cơ chế chia
sẻ lợi ích.
Bài học kinh
nghiệm

Đảm bảo
cộng đồng
cùng với
chính quyền
địa phương
là lực lượng
chủ đạo
trong quản lý

68

Môi trường

Kinh tế xã hội
Hoạt động can thiệp
Vĩ mô

Chi trả dịch
vụ môi
trường

Xây dựng
năng lực
cho cán bộ

Xây dựng
năng lực
cho cán bộ
địa phương
và trung
ương về
biến đổi khí
hậu và lâm
nghiệp

Tích cực
gián tiếp

Sửa lại
hướng dẫn
quản lý
rừng

Sửa lại
hướng dẫn
quản lý
rừng theo
yêu cầu của
SFM và
biến đổi khí
hậu

Sẽ làm tăng Nới lỏng
dịch vụ môi sau khi đưa
trường, nới vào REDD
lỏng việc
cấp chứng
chỉ

Điều chỉnh
các dự án
đang triển
khai: FSDP

Đa dạng
Cây có giá
trồng rừng
trị cao
trong chu kỳ trong quá
thứ 2 - - đối trình sử
với cây lâu
dụng sau
năm. chỉ áp này.
dụng với
Giảm rủi ro
FUGs?
do sâu
Trồng rừng
bệnh gây
mới phục vụ hại
CDM .

và FLITCH

Có khả
năng

Sinh kế
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Đa dạng
sinh học

Góp phần
xây dựng
năng lực

Tích cực
gián tiếp

Tích cực
gián tiếp

N/A

Đưa vào
UN-REDD
và R-PIN

Có khả
năng có
tác động
tích cực

Tích cực

Tích cực

Nới lỏng
rừng sẽ trở Có khả
Tăng năng
sau khi đưa nên có tính năng có tác lực trong
vào REDD đàn hồi hơn động tích
SFM
cực

REDD rất
Ít rủi ro thị
tích cực (đã trường (đa
được đưa
dạng hoá)
vào dự án
FLITCH)
CDM có thể
được đưa
vào các
diện tích
trồng rừng
mới hoặc
làm giàm
rừng

Quản lý
rừng bền
vững

Mối liên hệ
với REDD Thích ứng giảm thiểu
với biến biến đổi khí
và các thị
hậu
trường các đổi khí hậu
bon khác

trồng rừng Tích cực
áp dụng
theo tiêu
chuẩn quản
lý rừng bền
vững - SFM

Có thể
không có

Tích cực
gián tiếp

hạn chế

Tích cực
gián tiếp

Tích cực

hập thụ các Có thể nâng
bon trực
cao năng
tiếp
lực giám sát
biến đổi khí
hậu cho địa
phương.
Có thể xây
dựng năng
lực cho cấp
tỉnh và toán
quốc

mối liên hệ
với các
chương
trình và
chiến lược
Có mối liên
hệ mật thiết
với NTP và
kế hoạch
hành động
của Bộ
NN&PTNT

Vấn đề

Có một số
nguồn tài
chính cho
hoạt động
này, trong đó
có cả nguồn
ngân sách
nhà nước

Dễ trở thành
hoạt động
mang tính
hàn lâm. Có
thể được gắn
kết với hoạt
động thực tế
không?
Có thể giúp
xây dựng
phương
pháp đồng
hưởng lợi
và giám sát
các bon tại
địa phương

CDM rất
phức tạp.
Cơ chế tài
trợ chương
trình phải
được thông
qua để gây
quỹ biến đổi
khí hậu.
BQLDA
FSDP phải
được thông
qua
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Bảng 5.2

Mô tả chi tiết các trường hợp được lựa chọn (hoạt động can thiệp)

Làm thế nào để những hoạt động can thiệp này có thể tăng cường khả năng thích ứng, cải thiện
sinh kế, trách nhiệm chi trả dịch vụ môi trường và quản lý rừng? - một ví dụ cụ thể
Hoạt động can thiệp:

Mở rộng rừng ngập mặn mang tính chiến lược

Nghèo đói/ sinh kế

Cộng đồng nhận tiền từ dịch vụ môi trường mà họ mang lại thông qua
quản lý rừng ngập mặn.
Rừng ngập mặn sẽ chiếm tài nguyên nước và có thể được sử dụng để
mang lại lương thực hoặc thu nhập.
Giảm rủi ro thiên tai cho cộng đồng

Kinh tế tổng thể

Giảm rủi ro thiên tai. Thiên tai có thể phá huỷ công trình hạ tầng cơ sở,
gây thiệt hại cho đời sống người dân, thâm nhập mặnm mất mùa ...

Cơ chế hỗ trợ tài chính Hỗ trợ tài chính (ngoài khuôn khổ các nhà tài trợ) có thể từ chính quyền
và để nhận ra giá trị kinh tỉn để nhận định giá trị kinh tế của việc giảm thiểu rủi ro thiên tai. việc
tế
đưa giá trị này vào ngân sách nhà nước là một bước tiến để đưa giá trị
môi trường vào công tác lập kế hoạch và ngân sách
Các cơ chế quản lý rừng Tốt nhất là có được sự nhất trí giữa cộng đồng và chính quyền địa
phương. Áp dụng bài học kinh nghiệm từ dự án Lâm nghiệp cộng đồng
và các dự án khác tương tự. Cơ quan cung cấp PES sẽ có chức năng
giám sát.
Các cơ chế chia sẻ lợi Trong nội bộ cộng đồng, thông qua kế hoạch quản lý rừng cộng đồng.
ích
giữa cộng đồng và tỉnh – có thể thông qua hợp đồng về PES
Bài học kinh nghiệm về Quản lý cộng đồng cùng với PES của các tỉnh sẽ là nguồn khuyến
quản lý rừng
khích lớn cho cộng đồng và người dân địa phương để bảo vệ rừng của
họ, từ đó họ có thu nhập và/ hoặc các dịch vụ khác. Vấn đề này được
thể hiện trong kế hoạch quản lý và kế hoạch tăng cường sự tham gia
của các thành viên trong cộng đồng và chính quyền địa phương. Các
công cụ này là nhân tố quyết định công tác quản lý rừng cũng như các
hệ thống khác và các cấp cao hơn.

5.4

Khuyến nghị liên quan đến rừng và biến đổi khí hậu

Với sự chưa chín mùi của thị trường các bon, đặc biệt thị trường các bon liên quan đến lâm
nghiệp, sự hạn chế của CDM trong lâm nghiệp (vấn đề phức tạp), cơ cấu và cơ chế cho
REDD chưa có cũng như sự chưa chắc chắn về khả năng và vị thế của Việt Nam trong vấn
đề thâm nhập thị trường các bon trong lâm nghiệp, xem xét mục tiêu của TFF hỗ trợ xoá đói
giảm nghèo và phát triển kinh tế tổng thể, Đoàn đánh giá khuyến nghị:


Tiếp cận thị trường các bon trong lâm nghiệp theo cách thích ứng với biến đổi khí hậu đối
với các địa phương và khu vực bị ảnh hưởng cũng như các khu vực khác, đảm bảo thu
nhập cho cộng đồng nghèo và năng lực tiếp cận thị trường các bon được thiết lập



Tăng cường sở hữu và quản lý nhà nước về các vấn đề biến đổi khí hậu trong lâm nghiệp
và SFM.

Khuyến nghị 1: Đối với các dự án mới về thích ứng với biến đổi khí hậu và PES, nội dung
hoạt động chi tiết là:
Xác định các khu vực dễ bị tác động hoặc bị thiên tai do vấn đề biến đổi khí hậu (tăng lượng
nước mưa, hạn hán, bão, nước biển dâng hoặc các vấn đề khác) và các khu vực mà trồng
rừng, tái sinh hoặc cải tiến quản lý rừng có thể được áp dụng.
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Các bên liên quan lập kế hoạch cho một dự án, gồm: người chi trả dịch vụ môi trường (chính
quyền hoặc các công ty, nhưng cũng có thể cả chủ của các công trình cơ sở hạ tầng), cộng
đồng sống trong khu vực, các tổ chức có kinh nghiệm về phương pháp (tổ chức kỹ thuật và
quan trọng hơn là các tổ chức xã hội20). Thiết kế dự án có thể bao gồm (ngoài các hợp phần
dự án thông thường): thiết lập PES (gồm cả chia sẻ lợi ích), kế hoạch quản lý nguồn tài
nguyên (hoặc nguồn tài nguyên phát triển như thế nào), kế hoạch giám sát (gồm cả giám sát
về mặt kỹ thuật và xã hội với nhân tố quan trọng là đo đếm độ tăng trưởng của cây), các
phương pháp rút ra bài học kinh nghiệm về đánh giá dịch vụ hệ sinh thái và quản lý rừng.
Thực hiện dự án, với các nhân tố quan trọng sau:


Dòng tiền thông qua PES (có thể tăng do tăng trưởng rừng)



Quản lý cộng đồng, với kế hoạch quản lý và cơ chế tăng cường được cải tiến chính thức



Chia sẻ lợi ích giữa các bên liên quan, chú trọng đến cộng đồng địa phương.



Trồng rừng (nếu cần) hoặc quản lý tái trồng rừng



Tăng sản phẩm phi gỗ từ rừng (tăng theo thời gian, bắt đầu khi kế hoạch quản lý cho
phép)



Giảm tác động từ khai thác gỗ (tăng theo thời gian, bắt đầu khi kế hoạch quản lý cho
phép).



Bảo vệ công trình hạ tầng, nguồn thu từ rừng (tăng theo thời gian)



Giám sát giá trị và chất lượng rừng theo cách tương tự như giám sát các bon của địa
phương, đưa vấn đề xã hội vào hoạt động giám sát



Rút ra bài học kinh nghiệm và sử dụng để phát triển chính sách quản lý rừng, đánh giá
giá trị kinh tế của rừng và quản lý rừng bền vững ở cấp địa phương và quốc gia.



Đưa vào nguồn tài chính liên quan đến biến đổi khí hậu (REDD hoặc tương tự) khi cơ chế
vận hành tốt ở Việt Nam

Khuyến nghị 1: Đối với các dự án đang triển khai (FSDP, FLITCH, PPFP/NCAEZ, dự án Lâm
Đồng), nội dung hoạt động chi tiết (vào thời điểm thích hợp trong chu trình dự án, đánh giá
giữa kỳ, cuối kỳ, xây dựng giai đoạn mới) có thể là:


Xác định khả năng/ cơ hội làm việc với tỉnh và huyện về việc đưa hoạt động định giá kinh
tế rừng vào công tác lập kế hoạch và ngân sách (sử dụng hướng dẫn của dự án Lâm
Đồng).



Xác định khả năng giới thiệu PES (gồm cơ chế chia sẻ lợi ích) (bài học kinh nghiệm từ dự
án Lâm Đồng).



Xác định (bổ sung) khả năng giới thiệu hướng dẫn SFM, quản lý cộng đồng (hoặc quản lý
dựa vào nhóm sử dụng rừng), quản lý đa mục đích hợp tác, các cơ chế quản lý rừng
khác (như đi tuần của cộng đồng).



Xác định các khả năng giới thiệu hoặc tăng cường hoạt động giám sát và báo cáo dựa
vào cộng đồng về nguồn lợi rừng.

Xác định các khả năng đạt được quỹ biến đổi khí hậu và chia sẻ lợi ích với cộng đồng/ nhóm
sử dụng rừng. Có thể là quỹ CDM mà ở đó sự tập hợp của các hộ gia đình có thể rất khả thi.
Hoặc có thể là REDD mà ở đó có thể là quản lý rừng tự nhiên và trong trường hợp cụ thể nào
đó có thể là rừng trồng nếu rừng trồng trong chu kỳ đầu là các loài cây dài ngày thay vì cây
20

Ví dụ, quản lý rừng ngập mặn thành công đã được Tổ chức CARE, Trung tâm tiến độ nông
thôn/CRP, tổ chức chữ thập đỏ Đan Mạch và các tổ chức khác khởi xướng và tiến hành
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ngắn ngày như hiện nay: keo và bạch đàn. Việc này sẽ giúp tăng thêm lợi ích của đa dạng
hoá rủi ro kinh tế các diện tích rừng trồng khác đồng thời giảm rủi ro sâu bệnh của các diện
tích rừng lớn và thuần loài, đặc biệt tại các tỉnh miền Trung. Ở một mức độ chắc chắn, có thể
gợi ý là dự án FSDP/FLITCH có nghiên cứu thực địa tại NCAEZ để học về kế hoạch PES,
sự liên quan của cộng đồng tới quản lý rừng và lâm nghiệp vì người nghèo. Cũng là rất tốt và
được kỳ vọng nếu TFF có thể tổ chức các cuộc họp học tập kinh nghiệm với các dự án tương
tự.
Khuyến nghị 2: Tăng cường Sở hữu nhà nước trong quản lý rừng bền vững và vấn đề biến
đổi khí hậu trong lâm nghiệp. Để làm được điều này cần:


Xây dựng kế hoạch và chiến lược lâm nghiệp/quản lý rừng bền vững – CDM/REDD quốc
gia.



Thành lập ban thư ký lâm nghiệp/ quản lý rừng bền vững – CDM/REDD cho tổ công tác
hoặc diễn đàn. Ban thư ký có đại diện của các cơ quan liên quan trong Bộ NN&PTNT và
các bộ khác như Bộ TN&MT, Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT (Bộ Tài chính và Bộ KH&ĐT tập
trung vào lập kế hoạch kinh tế và PES).



Gắn kết nhà tài trợ, các ngân hàng và tổ chức phát triển và nguồn tài chính của các tổ
chức này vào chiến lược và kế hoạch cũng như thể chế được thiết lập.

Ý tưởng hỗ trợ chuẩn bị kế hoạch SFM & REDD quốc gia đã được Bộ NN&PTNT gửi cho
TFF. Ý tưởng này rất phù hợp với định hướng chung của Bộ NN&PTNT và TFF về SFM và
Biến đổi khí hậu (xem chi tiết dưới đây) và tạo điều kiện để Bộ NN&PTNT thể hiện vai trò sở
hữu nhà nước và kiểm soát quá trình (được coi là không liên tục) thúc đẩy vấn đề biến đổi khí
hậu của ngành lâm nghiệp Việt Nam. Ý tưởng này có thể đánh giá tính khả thi của TFF và
VNFF hay quỹ REDD quốc gia sau này. Ngoài ra, còn có quỹ REDD được thành lập ở cấp
tỉnh và tuân thủ các nguyên tắc về ra quyết định và quy chế thành lập, quản lý và vận hành
VNFF. Chúng ta cũng có thể nghĩ đến các phương án khác.
Đoàn đánh giá khuyến nghị cần hỗ trợ Bộ NN&PTNT xây dựng ý tưởng nhưng đưa thêm nội
dung quản lý rừng bền vững, các loại rừng và vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu chứ
không chỉ REDD.
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hợp tác với

Phụ lục 1

ĐỀ CƯƠNG NHIỆM VỤ
Đánh giá Hoạt động Quỹ uỷ thác lâm nghiệp (TFF) lần thứ hai
1.

Thông tin cơ bản

Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp và Đối tác (FSSP&P) đã đưa vào hoạt động Quỹ uỷ
thác ngành Lâm nghiệp đa nhà tài trợ (TFF) từ tháng 6/ 2004, nhằm dần thử nghiệm chuyển
hướng tới hỗ trợ tài chính ngành toàn diện cho ngành Lâm nghiệp của Việt Nam. Đây chính
là một công cụ hỗ trợ tài chính để hướng hỗ trợ ODA cho ngành Lâm nghiệp tập trung vào
xoá đói giảm nghèo; đồng thời thúc đẩy hỗ trợ tài chính ngành được hài hoà hoá, được lồng
ghép vào việc hỗ trợ các ưu tiên chính sách về Lâm nghiệp của Chính phủ Việt Nam. Do vậy,
TFF đang cố gắng hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp hướng tới phương thức tiếp cận ngành toàn
diện (SWAP) trong việc cung cấp hỗ trợ ODA. Đây là một công cụ hỗ trợ tài chính nhằm
(1) Gắn kết hỗ trợ ODA chặt chẽ hơn với các ưu tiên đã xác định trong khuôn khổ Đối tác Hỗ
trợ ngành lâm nghiệp (FSSP);
(2) Cải thiện hiệu quả công tác xoá đói giảm nghèo bằng cách hướng hỗ trợ ODA cho ngành
lâm nghiệp, trên cơ sở thống nhất với các ưu tiên của chính phủ xác định trong Chiến lược
Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020;
(3) Hài hoà hoá việc chuyển vốn ODA cho ngành lâm nghiệp thông qua giảm chi phí giao dịch
của Chính phủ Việt Nam; và
(4) Hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp hướng tới phương pháp hỗ trợ toàn diện theo ngành trong hỗ
trợ ODA trong ngành lâm nghiệp.
Mục tiêu tổng thể của Quỹ TFF thống nhất với Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam và
khung Đối tác Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp, cụ thể là “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa
dạng sinh học để đạt được: a) bảo vệ môi trường, b) cải thiện sinh kế của người dân sinh
sống tại các khu vực phụ thuộc vào rừng, c) tăng cường đóng góp của ngành lâm nghiệp vào
nền kinh tế quốc dân, và d) tăng cường đóng góp của lâm nghiệp về giảm thiểu và thích ứng
biến đổi khí hậu”.
Vào ngày 23/6/2004, Bộ NN&PTNT đại diện cho Chính phủ Việt Nam cùng đại diện các
Chính phủ Phần Lan, Hà Lan, Thuỵ Điển và Thuỵ Sỹ đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về
hoạt động của TFF cho giai đoạn chuyển tiếp từ tháng 6/2004 đến 31/12/2007. Sau đó Biên
bản Ghi nhớ này được kéo dài hiệu lực tới hết ngày 31/12/2008.
Trong thời gian đầu, Văn phòng Điều phối FSSP (FSSP CO) được giao trách nhiệm quản lý
TFF trong giai đoạn chuyển tiếp cho đến hết năm 2008, trong khi đó Ban Điều hành Chuyên
môn (TEC) và Ban Điều hành Đối tác (PSC) được giao trách nhiệm về đánh giá và thẩm định
các ý tưởng và đề xuất xin hỗ trợ của TFF. Tổ chức GTZ cung cấp 2 chuyên gia tư vấn cho
TFF, gồm một Cố vấn kỹ thuật và một Cố vấn tài chính nhằm giúp xây dựng hoạt động của
TFF đồng thời nâng cao năng lực cho FSSP CO trong hoạt động quản lý TFF thường nhật.
Hơn nữa, các cố vấn TFF và FSSP CO tiến hành tham vấn thường xuyên trên cơ sở không
chính thức về các vấn đề cụ thể với các đồng nghiệp liên quan trong Bộ NN&PTNT cũng như
các nhà tài trợ TFF và GTZ.
Hướng dẫn chi tiết về kỹ thuật và quản lý TFF đã được xây dựng thống nhất với các nguyên
tắc trong khuôn khổ Biên bản Ghi nhớ đầu tiên. Bộ NN&PTNT đã ban hành Quy chế chi tiết
về Quản lý và Sử dụng TFF, Định mức chi tiêu và Hướng dẫn Thực hiện Dự án (PIM). Các
cố vấn TFF đã dự thảo Hướng dẫn Hoạt động TFF toàn diện phục vụ cho việc sử dụng tại Cơ
quan Điều hành Nghiệp vụ quỹ TFF (CQĐHNVQ).
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Phụ lục 1
Tháng 6/2006, một Đoàn đánh giá hỗn hợp đã tiến hành đợt Đánh giá hoạt động TFF đầu
tiên nhằm đánh giá thành quả ban đầu của TFF so với các mục tiêu đề ra, đồng thời rà soát
và xác định những tiến triển trong hoạt động của TFF. Dựa trên những phát hiện chính trong
đợt đánh giá này, Bộ NN&PTNT và các nhà tài trợ TFF đã thống nhất thay đổi các mục tiêu
của TFF nhằm sắp xếp chúng hài hoà với các mục tiêu đã thống nhất của ngành trong khuôn
khổ Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020.
Cơ cấu tổ chức của TFF cũng đã được thay đổi vào năm 2007 theo cấu trúc mới, theo đó bao
gồm Hội đồng Quản lý quỹ (HĐQLQ ) và Cơ quan Điều hành Nghiệp vụ quỹ (CQĐHNVQ).
Đứng đầu HĐQLQ là Thứ trưởng Bộ NN&PTNT phụ trách ngành lâm nghiệp, các thành viên
bao gồm lãnh đạo Vụ Hợp tác Quốc tế, Vụ Tài chính, Vụ Kế hoạch – Bộ NN&PTNT, đại diện
các cơ quan liên quan khác trong Bộ NN&PTNT cùng với một đại diện của các nhà tài trợ
TFF. HĐQLQ nắm giữ vai trò điều hành và chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định về các dự
án được tài trợ, đường hướng tổng thể đối với danh mục các dự án, tiếp nhận tài trợ và chi
tiêu hàng năm của TFF. Hơn nữa, HĐQLQ cần phải đảm bảo rằng các nguồn vốn được sử
dụng đúng theo các mục tiêu đã thống nhất trong Biên bản Ghi nhớ. Văn phòng Điều phối
FSSP đảm trách vai trò là CQĐHNVQ và chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định của
HĐQLQ . Một nhóm Tư vấn bao gồm một Cố vấn kỹ thuật và một Cố vấn tài chính do tổ chức
GTZ cung cấp tiếp tục hỗ trợ CQĐHNVQ về các vấn đề liên quan đến quản lý quỹ. Quy chế
Quản lý và sử dụng TFF được nêu cụ thể trong Quyết định 1175/QDD-BNN ban hành ngày
16/4/2007.
Tháng 9/2007, Tổ chức KPMG Helsinki của Phần Lan đã tiến hành hoạt động Đánh giá Rủi ro
Tài chính (FRA). Mục tiêu chính của hoạt động này nhằm (i) đánh giá bản chất và mức độ rủi
ro của cơ chế hỗ trợ tài chính TFF liên quan tới các mục tiêu của quỹ bao gồm cả việc quỹ có
thể không được sử dụng cho các mục đích dự kiến, việc phân bổ và sử dụng vốn không
mang lại giá trị đồng tiền và giá trị sử dụng vốn không được hạch toán đúng đắn; và (ii) đưa
ra những khuyến nghị cụ thể dưới dạng một kết hoạch nhằm kiểm soát các rủi ro. Đoàn FRA
đã kết luận rằng quản lý tài chính tổng thể của TFF chỉ ở mức trung bình do những yếu kém
trong hệ thống quản lý tài chính và mua sắm cũng như hoạt động kiểm soát bên ngoài đối với
hoạt động mua sắm hàng hóa và dịch vụ ở cấp độ dự án.
Nguồn vốn TFF được chia thành vốn ấn định và không ấn định. Cho đến thời điểm này, 4 nhà
tài trợ tham gia ký kết TFF đã cam kết cung cấp khoảng 8,6 triệu Euro vốn không ấn định cho
giai đoạn chuyển tiếp từ 2004-2007. Trong giai đoạn 2008-2011, Chính phủ Phần Lan và
Thuỵ Sỹ đã ký cam kết tài chính mới bổ sung thêm vốn cho TFF với lần lượt 9,8 triệu Euro và
5 triệu Euro nhằm đáp ứng các cam kết hỗ trợ các dự án TFF hiện tại cũng như các hoạt
động mới khác. Tất cả những đóng góp không ấn định đều được đưa vào cùng một tài khoản
ngân hàng.
Bên cạnh đó, Chính phủ Hà Lan và Phần Lan đã cam kết cung cấp lần lượt 5 triệu và 4,2
triệu Euro vốn ấn định để đồng tài trợ cho FSDP của Ngân hàng Thế giới. Tuy nhiên, từ ngày
16/11/2007, phía Hà Lan đã chuyển số tiền 4,5 triệu Euro còn lại từ nguồn vốn ấn định thành
nguồn vốn không ấn định của TFF, theo đó khoản này sẽ được đưa vào nguồn vốn không ấn
định hiện tại và được sử dụng trên cơ sở sự đồng thuận của HĐQLQ .
Cho đến thời điểm này, TFF có 22 dự án trong danh mục các dự án của mình, trong đó 6 dự
án với tổng giá trị là 400.000 Euro đã kết thúc năm 2006, 9 dự án đã hoàn tất năm 2008 với
tổng giá trị là 716.402 Euro, và 7 dự án đang trong quá trình triển khai (bao gồm cả 2 dự án
đồng tài trợ: FSDP của Ngân hàng Thế giới với nguồn vốn ấn định, FLITCH của Ngân hàng
Phát triển Châu Á với nguồn vốn không ấn định), tương đương với tổng giá trị là 27.723.253
Euro. Hỗ trợ tài chính của TFF cho các dự án đang triển khai chiếm khoảng 97% nguồn vốn
ngân sách hiện tại của TFF.
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Trong năm 2008, Chính phủ Việt Nam đã thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam
(VNFF) theo Nghị định 05/2008/ND-CP ban hành ngày 14/1/2008 với mục đích (i) huy động
các nguồn lực của xã hội cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực thi chủ
trương về xã hội hoá lâm nghiệp; (ii) tăng cường nhận thức và trách nhiệm về bảo vệ và phát
triển rừng đối với những đối tượng hưởng lợi từ rừng hoặc tham gia vào các hoạt động có
tác động trực tiếp đến rừng; và (iii) tăng cường năng lực và hiệu quả hoạt động của chủ rừng
trong công tác bảo vệ, sử dụng và quản lý rừng, góp phần thực thi chiến lược phát triển lâm
nghiệp. Đối với Quỹ VNFF mới, Lãnh đạo Bộ NN&PTNT đã bày tỏ ý kiến rằng quỹ này sẽ là
“ngôi nhà mới” của TFF và các quỹ uỷ thác khác đang hoạt động trong ngành lâm nghiệp.
Trên cơ sở nhu cầu đánh giá lại hiệu quả hoạt động của TFF so với các mục tiêu của TFF và
các mục tiêu của Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 cũng
như các công cụ vận hành TFF, đây chính là thời điểm thuận lợi để triển khai hoạt động đánh
giá lần hai để đánh giá tiến độ của TFF và khuyến nghị cách thức TFF có thể cải tiến một
cách hiệu quả nhất để đương đầu với những thách thức mới. Hơn nữa, dựa trên bối cảnh
đang thay đổi trong chính sách ngành cũng như công tác lập kế hoạch và hỗ trợ tài chính,
chẳng hạn như VNFF, đây chính là thời điểm để tiến hành hoạt động đánh giá lần thứ hai
nhằm đưa ra đường hướng và tầm nhìn mới cho TFF.
Các mục tiêu của Đoàn đánh giá hoạt động TFF lần thứ 2

2.

Mục tiêu tổng thể của đợt đánh giá lần hai nhằm hỗ trợ Bộ NN&PTNT/ CQĐHNVQ và các nhà
tài trợ TFF:


Đánh giá vai trò của TFF trong ngành lâm nghiệp Việt Nam bao gồm cả vai trò của quỹ
trong Đối tác Hỗ trợ Ngành lâm nghiệp (FSSP);



Đánh giá hoạt động của TFF so với các mục tiêu và các kết quả dự kiến ở 2 cấp độ: (i)
Bản thân TFF với chức năng là một công cụ nhằm cải thiện hiệu quả công tác viện trợ và
(ii) hiệu quả hoạt động của danh mục dự án TFF. Đưa ra các khuyến nghị cụ thể và thực
tế cho những người có thẩm quyền ra quyết định và các bên liên quan về các biện pháp
nhằm tăng cường hiệu quả và hiệu suất hoạt động của TFF đối với cả 2 cấp độ nêu trên.



Với sự ra đời của Quỹ Bảo vệ và Phát triểu rừng Việt Nam (VNFF), đánh giá vai trò của
TFF trong tương lai gần và giai đoạn trung hạn, đồng thời khuyến nghị một giải pháp thể
chế phù hợp nhất đối với TFF trong bối cảnh Quỹ VNFF mới. Giải pháp đề xuất cần bao
gồm cả việc đánh giá các phương án khác nhau về lồng ghép TFF vào trong VNFF, trong
đó cũng bao gồm cả đánh giá tài chính những phương án này.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên cần tập trung vào các vấn đề cụ thể sau.
2.1.

Đánh giá vai trò của TFF trong ngành lâm nghiệp Việt Nam:

Xem xét tiến độ hoạt động của TFF cho đến nay trong việc hướng tới hỗ trợ ngành nhằm đạt
được các ưu tiên của ngành được thống nhất trong khuôn khổ Chiến lược Phát triển Lâm
nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020;
Các ưu tiên hiện tại của TFF và tính phù hợp của chúng trong việc thực hiện các mục tiêu
của TFF và các ưu tiên của chiến lược;
Xem xét khả năng hỗ trợ tài chính tiềm năng của TFF đối với ngành lâm nghiệp, ở mức độ
mà điều này có thể được quyết định thông qua các chiến lược hỗ trợ của quốc gia tài trợ,
được xem như một công cụ để xem xét tiềm năng vốn sẵn sàng cho việc hỗ trợ ngành trong
tương lai;
Đánh giá vai trò của TFF trong mối quan hệ hợp tác với Đối tác FSSP đặc biệt về việc cố
gắng đạt được các ưu tiên của ngành, hài hòa hóa các thủ tục, đồng thời cải thiện hiệu quả
công tác hỗ trợ trên cơ sở tuân thủ Tuyên bố chung Hà Nội;
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Dựa vào những thông tin nêu trên, xác định cụ thể những trở ngại và thách thức chính yếu
mà TFF đang đối mặt trong quá trình hỗ trợ ngành lâm nghiệp đồng thời xác định những
phương án cụ thể để khắc phục những trở ngại này.
2.2.

Đánh giá hoạt động của TFF và danh mục các dự án TFF:



Xác định và phân tính các kết quả quan trọng TFF đạt được trong 4 năm qua. Đánh giá
các kết quả của TFF về mặt:



Hiệu quả (liệu TFF có hướng tới hỗ trợ ngành, liệu TFF có hỗ trợ tăng cường hiệu quả
công tác viện trợ, sự liên quan trong nỗ lực đạt được các ưu tiên của ngành, những kết
quả đạt được cho đến nay là gì, nếu nó mang tính bền vững, liệu nó có đóng góp vào
Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam 2006–2020 và có thể thể chế hoá cái gì vào
trong các hệ thống của chính phủ; CQĐHNVQ cần làm gì để hỗ trợ tiến trình này).



Hiệu suất của TFF (các kết quả đạt được so với những đầu vào và ngân sách được sử
dụng cho danh mục các dự án TFF và đối với bản thân hoạt động của quỹ; liệu nó có làm
giảm chi phí giao dịch của Chính phủ, ở những lĩnh vực hỗ trợ nào có thể chứng minh
được rằng hiệu suất đạt được cao hơn, những lĩnh vực nào không đạt được; cấu trúc
quản lý quỹ; có thể làm gì đối với những yếu tố trong danh mục dự án mà không đem lại
kết quả? CQĐHNVQ cần làm gì để cải thiện hiệu suất).



Xác định và phân tích các nhân tố thành quan trọng của TFF và danh mục dự án TFF
cũng như các nhân tố quan trọng khác cản trở việc đạt được mục tiêu của TFF.



Đánh giá hoạt động tiếp theo và tiến độ thực hiện các phát hiện và khuyến nghị của Đoàn
đánh giá TFF lần thứ nhất 2006 và Đánh giá rủi ro tài chính.



Đánh giá việc xây dựng và thực thi các công cụ vận hành và quản lý quỹ bao gồm cả Quy
chế do Bộ NN&PTNT ban hành, Sổ tay Hoạt động, PIM và các hướng dẫn khác;



Đánh giá công tác lập kế hoạch, xây dựng ngân sách và báo cáo ở cấp dự án và cấp quỹ;



Đánh giá vai trò và nhân sự (cả chuyên gia và cán bộ CQĐHNVQ) của CQĐHNVQ về
quản lý tài chính và kỹ thuật của TFF, báo cáo kết quả và trách nhiệm giải trình.



Đánh giá về mặt tổ chức, ra quyết định và cơ cấu quản lý của TFF, gồm cả việc HĐQLQ
và CQĐHNVQ đã và đang hoạt động như thế nào để thực thi các chức năng quản lý TFF.
Điều này có nghĩa là đánh giá tình hình thực hiện, hiệu quả và hiệu suất của HĐQLQ
(trong việc ra quyết định) và CQĐHNVQ (trong việc thực thi quyết định) và trên cơ sở đó
đưa ra khuyến nghị cải thiện tình hình trong tương lai.



Đánh giá hoạt động giải ngân thực tế so với các ưu tiên của ngành đồng thời xem xét các
dự báo về giải ngân;



Đưa ra những khuyến nghị cụ thể và thực tế cho tất cả các bên liên quan để cải thiện hiệu
quả hoạt động của TFF: bản thân cơ chế hoạt động của TFF và danh mục các dự án TFF
cũng như xây dựng cơ chế, quản lý, vận hành, cơ cấu tổ chức, cơ chế ra quyết định của
TFF và những llĩnh vực mà TFF cần tập trung trong thời gian tới để có thể mang lại
những kết quả cụ thể và đạt được các mục tiêu đề ra. Đưa ra những khuyến nghị rõ ràng
về định hướng tương lai của các dự án TFF.

2.3.

Đánh giá vai trò của TFF trong tương lai gần khi VNFF đi vào hoạt động:



Đánh giá về việc xây dựng thể chế hiện tại của cơ chế hỗ trợ tài chính VNFF và tính khả
thi đối với TFF khi nằm dưới Quỹ này.



Tiến hành phân tích phạm vi hoạt động của HĐQLQ và CQĐHNVQ đã và có thể đạt
được trong việc thực hiện các chức năng quản lý TFF;
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Xác định và phân tích cơ chế và xây dựng thể chế phù hợp nhất đối với TFF để thực hiện
một cách hiệu quả và đạt được các mục tiêu của mình trong bối cảnh mới, xem xét những
điểm mạnh và điểm yếu của TFF như được nêu và phân tích tại phần 2.1. Việc này cũng
cần bao gồm cả việc đánh giá các phương án khác nhau về lồng ghép TFF vào trong
VNFF, trong đó cũng bao gồm cả đánh giá tài chính những phương án này.



Phân tích những ưu điểm và nhược điểm của VNFF khi đảm đương các trách nhiệm
quản lý TFF trong tương lai;



Đưa ra một “lộ trình” cho TFF để hướng tới các phương án khác nhau về lồng ghép TFF
vào trong VNFF.

2.4.

Đánh giá khả năng tài trợ của TFF cho ngành Lâm nghiệp và vấn đề Biến đổi khí
hậu



Xác định các chương trình/dự án liên quan đến Quản lý rừng bền vững, Lâm nghiệp và
Biến đổi khí hậu có thể được TFF hỗ trợ trong tương lai.



Đánh giá báo cáo nghiên cứu về Đóng góp của ngành lâm nghiệp đối với những thách
thức về biến đổi khí hậu trong tương lai của Việt Nam được TFF thực hiện tháng 8/2008.



Xác định lĩnh vực ưu tiên TFF có thể hỗ trợ trong Chương trình mục tiêu quốc gia về đối
phói với biến đổi khí hậu và Kế hoạch hành động của Bộ NN&PTNT về Biến đổi khí hậu,
đặc biệt liên quan đến các ưu tiên trong Kế hoạch REDD (giảm chất thải từ phá rừng và
suy thoái rừng).



Đưa ra khuyến nghị cụ thể và thực tế cho các bên liên quan để định hướng trong tương
lai cho các dự án TFF, tập trung vào các khả năng liên quan đến lâm nghiệp và biến đổi
khí hậu.
Phương pháp tiếp cận trong hoạt động đánh giá

3.

Đánh giá lần hai là một hoạt động đánh giá độc lập và từ bên ngoài. Nó được xem là một quá
trình học hỏi có sự tham gia, cởi mở và minh bạch cho tất cả các bên tham gia/ hưởng lợi. Nó
sẽ giúp tìm thấy sự hiểu biết chung về môi trường làm việc và thể chế, hiện trạng - những kết
quả đạt được, những khó khăn và trở ngại – cũng như những cơ hội và thách thức đối với
TFF và các dự án TFF tài trợ.
Đoàn đánh giá sẽ thu thập thông tin và tiến hành phân tích với đại diện tất cả các đối tác và
người hưởng lợi chủ chốt bao gồm cả các nhà tài trợ song phương và đa phương làm việc
trong ngành hoặc các dự án đồng tài trợ trong danh mục các dự án TF, các thành viên của
Đối tác lâm nghiệp FSSP cũng như nhà tài trợ có kinh nghiệm về Quỹ uỷ thác ở các ngành
khác.
3.1.

Giai đoạn đánh giá, nghiên cứu tài liệu (tại văn phòng)

Đoàn đánh giá sẽ bắt đầu với việc nghiên cứu tất cả các tài liệu liên quan trọng yếu được liệt
kê dưới đây. CQĐHNVQ sẽ cung cấp cho Đoàn tất cả các tài liệu cần thiết liên quan đến TFF
và danh mục các dự án TFF. Dự kiến, Đoàn đánh giá sẽ cộng tác chặt chẽ với CQĐHNVQ
(chủ yếu qua email) trong giai đoạn này để xây dựng kế hoạch làm việc và lịch trình các cuộc
họp.
Dự kiến Đoàn đánh giá sẽ tiến hành nghiên cứu các tài liệu quan trọng, bao gồm:


Biên bản Thoả thuận FSSP&P



Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam (2006-2020)



Tuyên bố chung Hà Nội về Hài hoà hoá và Hiệu quả viện trợ



Biên bản Ghi nhớ TFF (bản cũ và mới), Quy chế TFF, Sổ tay hoạt động TFF, PIM TFF
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Các báo cáo hàng năm của TFF 2006, 2007 và 2008



Các báo cáo kiểm toán TFF 2006 và 2007



Báo cáo của Đoàn đánh giá hoạt động TFF lần 1, 2006



Báo cáo Đánh giá Rủi ro Tài chính, 2007



Báo cáo TFF về Biến đổi khí hậu, 2008



Danh mục các dự án TFF: tên các dự án, mục tiêu, kết quả dự kiến, khung thời gian, hiện
trạng (các kết quả đạt đuợc và giải ngân thực tế). Các kế hoạch hàng năm, báo cáo hàng
năm, báo cáo giữa kỳ và báo cáo đánh giá cuối cùng các dự án chủ chốt trong danh mục
dự án và bất kỳ báo cáo nào do Đoàn đánh giá yêu cầu.



Tài sản của sự phát triển – Các bài học và phương thức hiệu quả từ việc thực thi Quỹ uỷ
thác Ngành lâm nghiệp đa nhà tài trợ tại Việt Nam (tài liệu này do các cố vấn TFF/ GTZ
REFAS xây dựng)



Các quyết định do Chính phủ và Bộ NN&PTNT ban hành về Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng Việt Nam;

Trên cơ sở các thông tin được thu thập đoàn đánh giá sẽ hoàn tất giai đoạn đánh giá, nghiên
cứu tài liệu như sau:


Xem xét một cách hệ thống các văn bản liên quan hiện có



Đóng góp ý kiến về các vấn đề/ câu hỏi đánh giá hoặc đề xuất một bộ các câu hỏi đánh
giá cùng với những giải trình cụ thể.



Xây dựng các câu hỏi đánh giá trong các chỉ số tạm thời, chiến lược phân tích, các câu
hỏi phụ, và các nguồn thông tin.



Khi có điều kiện thuận lợi, chuẩn bị những câu hỏi sơ bộ, các vấn đề cần được đề cập và
những giả định cần được thử nghiệm, cũng như phương pháp trả lời các câu hỏi một
cách toàn diện.



Đề xuất dự thảo kế hoạch hoạt động (bao gồm danh sách đối tượng sẽ phỏng vấn, điều
tra sẽ thực hiện, lịch công cán, lịch trình và tên của các thành viên trong đoàn) và lịch các
cuộc họp cho phần thời gian còn lại của đoàn.

Sau giai đoạn đánh giá tài liệu, đoàn đánh giá cần trình bày phương pháp luận tổng thể
mà đoàn áp dụng trong hoạt động đánh giá của mình và đề xuất chương trình chi tiết
về hoạt động thực địa trong cuộc họp khởi động.
3.2.

Giai đoạn hiện trường

Đoàn đánh giá cần tổ chức một cuộc họp báo cáo với các nhà tài trợ TFF và tiếp đó là cuộc
họp khởi động với sự tham gia của các nhà tài trợ TFF, Bộ NN&PTNT, CQĐHNVQ trong
những ngày đầu của giai đoạn hiện trường.
Các cán bộ đoàn đánh giá sẽ áp dụng các phương pháp cần thiết để đảm bảo quá trình
thông tin, tham vấn và tham gia thoả đáng của các bên liên quan khác nhau. Các thành viên
của đoàn cũng sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà tài trợ TFF, các nhà chức trách và các cơ
quan có thẩm quyền trong suốt quá trình công tác của đoàn.
Các chuyên gia tư vấn sẽ sử dụng các nguồn thông tin đáng tin cậy và phù hợp nhất đồng
thời hài hoà hoá dữ liệu từ các nguồn khác nhau để có đầy đủ thông tin cần thiết.
Kế hoạch hoạt động cần được thực hiện một cách linh hoạt để có thể xử lý thoả đáng những
khó khăn phát sinh đột xuất tại hiện trường. Nếu như có sự sai trệch so với kế hoạch đã
thống nhất hoặc lịch trình được phát hiện mà theo đó tạo thành mối nguy cơ ảnh hưởng tới

© INDUFOR: ĐÁNH GIÁ CHÍNH LẦN 2 – TFF-

Báo cáo cuối cùng

6

hợp tác với

Phụ lục 1
chất lượng của hoạt động đánh giá, các vấn đề này cần được thông báo và thảo luận ngay
với người quản lý hoạt động đánh giá này.
Ở thời điểm cuối giai đoạn hiện trường, đoàn đánh giá cần tóm lược công việc hiện trường,
thảo luận về độ tin cậy và khối lượng thông tin thu thập và trình bày những phát hiện sơ bộ tại
cuộc họp tổng kết tổ chức tại Hà Nội với các nhà tài trợ TFF, Bộ NN&PTNT, các nhà tài trợ
TFF, CQĐHNVQ, các dự án TFF và các bên tham gia hữu quan khác. Mục đích của cuộc họp
nhằm kiểm chứng cơ sở thực tiễn của hoạt động đánh giá, đồng thời thảo luận về những
phát hiện chính, kết luận và khuyến nghị sơ bộ. Đoàn đánh giá cần chuẩn bị dự thảo báo cáo
tóm lược khoảng 25 trang về các phát hiện chính, kết luận và khuyến nghị cùng với bài trình
bày PowerPoint và trình lên các nhà tài trợ TFF trước cuộc họp tổng kết. Những phát hiện sơ
bộ sẽ được thảo luận với các nhà tài trợ TFF tại cuộc họp thảo luận cuối đợt đánh giá ít nhất
2 ngày trước khi diễn ra cuộc họp tổng kết.
3.3.

Giai đoạn tổng hợp

Giai đoạn này chủ yếu dành cho việc chuẩn bị dự thảo báo cáo cuối cùng, trong đó bao
gồm cả những ý kiến đóng góp từ cuộc họp tổng kết. Các ý kiến đóng góp yêu cầu sự
cải thiện về phương pháp luận cần được xem xét ngoại trừ trường hợp bất khả kháng,
trong những trường hợp như vậy đoàn đánh giá cần đưa ra giải trình thoả đáng. Các ý
kiến đóng góp về nội dung của bản báo cáo có thể được chấp thuận hoặc loại bỏ. Đối
với vấn đề này, đoàn đánh giá được khuyến khích giải thích những nguyên nhân trong
phần báo cáo của mình.
Báo cáo (cũng như các báo cáo và ghi chép trước đây và sau này) cần phải đáp ứng các tiêu
chuẩn về chất lượng. Phần nội dung của báo cáo cần được minh họa theo cách thức phù
hợp với bản đồ, biểu đồ và bảng biểu. Các chuyên gia tư vấn sẽ đảm bảo rằng những ý kiến
đánh giá của họ mang tính khách quan và có sự cân nhắc kỹ càng, những kết luận chính xác
và được kiểm chứng, đi cùng với những khuyến nghị mang tính thực tế. Khi dự thảo báo cáo,
các chuyên gia tư vấn cần đề cập cụ thể nơi tiến hành những thay đổi theo yêu cầu nhằm
tránh gây hoang mang đối với các độc giả và gây ra những phản ứng trái chiều hoặc phiền
lòng không cần thiết.
Dự thảo báo cáo cuối cùng cần được trình lên các nhà tài trợ TFF trước khi đoàn đánh giá rời
Việt Nam. Dựa trên việc hiệu chỉnh thông tin số liệu thực tế từ Bộ NN&PTNT và CQĐHNVQ
về báo cáo của đoàn đánh giá, các nhà tài trợ TFF sẽ đưa ra các ý kiến bình luận tổng hợp
trong vòng 14 ngày làm việc kể từ lúc nhận được báo cáo.
3.4.

Báo cáo cuối cùng

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp về bản dự thảo báo cáo, Đoàn đánh giá cần hoàn thiện
bản báo cáo cuối cùng trong đó các nguyên tắc áp dụng liên quan tới việc lồng ghép các ý
kiến đóng góp được quy định tại phần 3.3 và trình lên các nhà tài trợ TFF trong vòng 10 ngày
làm việc kể từ lúc nhận được các ý kiến đóng góp của các nhà tài trợ TFF. Các nhà tài trợ
TFF sẽ có quyết định phê duyệt cuối cùng về bản báo cáo trong vòng 10 ngày làm việc sau
khi tiếp nhận bản báo cáo cuối cùng.
4.

Thành phần đoàn đánh giá

Đoàn đánh giá sẽ gồm 2 chuyên gia quốc tế và 2 chuyên gia trong nước giàu kinh nghiệm và
chuyên môn sâu về ngành lâm nghiệp, quản lý quỹ uỷ thác, xây dựng thể chế, giám sát và
đánh giá. Ngoài ra, Đoàn còn có một chuyên gia quốc tế có kinh nghiệm về vấn đề lâm
nghiệp và biến đổi khí hậu.
Tất cả các thành viên đoàn, bao gồm cả chuyên gia quốc tế và Việt Nam, đều có kỹ năng
truyền thông tốt và thông thạo tiếng Anh.
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Đoàn đánh giá sẽ quyết định nội bộ về việc phân chia trách nhiệm và chương trình làm việc.
Chuyên gia quốc tế về lâm nghiệp và biến đổi khí hậu sẽ làm việc độc lập và chịu trách nhiệm
cung cấp một báo cáo ngắn về hiện tại và nhu cầu, khả năng trong thời gian tới về hỗ trợ tài
chính cho Lâm nghiệp và Biến đổi khí hậu tại Việt Nam thông qua TFF để Đoàn đưa vào báo
cáo tổng hợp chung.
Chuyên gia 1
Trình độ

Chuyên gia về Giám sát và Đánh giá - Trưởng đoàn


Đại học

Kinh nghiệm
chuyên môn chung



Chuyên gia cao cấp về Giám sát và Đánh giá với ít nhất 15 năm kinh
nghiệm trong lĩnh vực giám sát và đánh giá (M&E) các hoạt động hợp tác
phát triển, ưu tiên về ngành lâm nghiệp

Kinh nghiệm
chuyên môn cụ thể



Ông/ bà này cần có kinh nghiệm về ngành lâm nghiệp và các vấn đề liên
quan về kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo và môi trường, ưu tiên ở Việt
Nam và trong khu vực.



Nắm rõ các phương pháp tiếp cận theo ngành và có thâm niên trong lĩnh
vực phân tích chiến lược, chính sách và thể chế ngành.



Nắm rõ các vấn đề lâm nghiệp toàn cầu như biến đổi khí hậu, REDD.



Có kinh nghiệm về các vấn đề xã hội như xoá đói giảm nghèo và giới
được xem là lợi thế khi tuyển dụng.



Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan chính phủ và các cơ quan tài trợ
quốc tế và song phương cũng được xem là một lợi thế khi tuyển dụng.



Kinh nghiệm trong đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực và thiết kế các
hoạt động can thiệp về nâng cao năng lượng cho CQĐHNVQ, cơ quan
quản lý VNFF, và các BQLDA TFF.



Trưởng đoàn chịu trách nhiệm tổng thể về các kết quả dự kiến của đợt
đánh giá.



Trưởng đoàn có trách nhiệm tổ chức hoạt động đánh giá, với hỗ trợ của
CQĐHNVQ về việc bố trí tất cả các cuộc họp.



Trưởng đoàn chịu trách nhiệm phân chia công việc và trách nhiệm

Trách nhiệm

Chuyên gia 2

Chuyên gia kinh tế tài nguyên thiên nhiên/ Chuyên gia tài chính – Thành
viên

Trình độ



Đại học

Kinh nghiệm
chuyên môn chung



Chuyên gia kinh tế cao cấp về Tài nguyên Thiên nhiên hoặc Chuyên gia
tài chính có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc về lĩnh vực hiệu quả
nguồn hỗ trợ ODA và cơ chế hỗ trợ tài chính bền vững.

Kinh nghiệm
chuyên môn cụ thể



Có kiến thức và hiểu biết sâu về quản lý tài chính công và quỹ uỷ thác



Có kinh nghiệm làm việc trong ngành lâm nghiệp tại Việt Nam và có kiến
thức về xây dựng các cơ chế hỗ trợ tài chính bền vững trong ngành lâm
nghiệp.



Có kinh nghiệm về lĩnh vực quản lý quỹ uỷ thác và hiệu quả viện trợ



Có kinh nghiệm trong quản lý các dự án ODA bao gồm chu trình quản lý
dự án và khung logic được xem là một lợi thế khi tuyển dụng.



Có kinh nghiệm trong giám sát và đánh giá các dự án phát triển tại các
quốc gia đang phát triển.



Chuyên gia tư vấn quốc tế thứ hai sẽ bổ sung cho Trưởng đoàn về khía
cạnh quản lý quỹ và chủ trì đánh giá về vai trò tương lai của TFF trong
VNFF.



Chuyên gia tư vấn quốc tế cũng chịu trách nhiệm viết các báo cáo đánh
giá cùng với trưởng đoàn và với các thông tin đầu vào từ các chuyên gia
tư vấn trong nước.

Trách nhiệm
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Phụ lục 1
Các yêu cầu về kinh nghiệm và trình độ chuyên môn của đoàn đánh giá như sau:
Hai chuyên gia tư vấn trong nước sẽ hỗ trợ hai chuyên gia tư vấn quốc tế và do vậy có hồ sơ
tương tự. Một chuyên gia tư vấn trong nước sẽ là chuyên gia về lâm nghiệp, có nhiều kinh
nghiệm về lâm nghiệp Việt Nam, các chính sách và thể chế lâm nghiệp, về các vấn đề liên
quan tới xoá đói giảm nghèo, giới và dân tộc, và Giám sát và Đánh giá. Chuyên gia tư vấn
trong nước còn lại sẽ Chuyên gia Kinh tế Tài nguyên Thiên nhiên hoặc Chuyên gia Tài chính
với nhiều kinh nghiệm về quản lý quỹ, quản lý dự án ODA và hỗ trợ tài chính ngành, và Giám
sát và Đánh giá. Hai chuyên gia tư vấn trong nước sẽ đảm nhiệm vai trò phiên dịch cho hai
chuyên gia tư vấn quốc tế khi cần thiết. Họ sẽ cùng chịu trách nhiệm nghiên cứu các tài liệu
chỉ được xây dựng bằng tiếng Việt và dịch báo cáo sang tiếng Việt.
Các nhà tài trợ TFF sẽ tuyển dụng trực tiếp các chuyên gia tư vấn quốc tế và trong nước.
5.

Kết quả dự kiến



Họp khởi động tổ chức tại Hà Nội với tất cả các bên liên quan.



Báo cáo tóm lược cuối đợt đánh giá tại (các) tỉnh công tác về bất kỳ vấn đề quan tâm cụ
thể nào liên quan tới hiệu quả hoạt động của các dự án TFF tài trợ.



Họp báo cáo tóm lược cuối đợt công tác tại Hà Nội về những phát hiện sơ bộ sẽ được
thảo luận với các nhà tài trợ TFF ít nhất 2 ngày làm việc trước cuộc họp tổng kết.



Họp tổng kết sẽ được tổ chức với tất cả các bên tham gia liên quan bao gồm các nhà tài
trợ TFF, Bộ NN&PTNT, CQĐHNVQ, các đơn bị nhận tài trợ và đối tượng hưởng lợi trong
danh mục dự án TFF.



Bản tóm lược khoảng 25 trang về các phát hiện chính, khuyến nghị cùng với bài trình bày
do trưởng đoàn đánh giá thực hiện sẽ được trình lên các nhà tài trợ TFF trước cuộc họp
tổng kết.



Báo cáo ngắn về nhu cầu và khả năng hiện tại và trong tương lai hỗ trợ tài chính cho Lâm
nghiệp và biến đổi khí hậu ở Việt Nam thông qua TFF cùng với một bài trình bày của
chuyên gia lâm nghiệp và biến đổi khí hậu sẽ được gửi cho nhà tài trợ vào 25/5. Sau đó
báo cáo này sẽ được gửi cho Đoàn đánh giá để đưa vào bài trình bày cho cuộc họp tổng
kết và báo cáo tổng hợp toàn đoàn.



Dự thảo báo cáo đánh giá bằng tiếng Anh và tiếng Việt (bản điện tử) sẽ được trình lên
các nhà tài trợ TFF vào ngày 5/6. Một bản sao sẽ được gửi tới các cơ quan chức năng
liên quan để góp ý, hiệu chỉnh thông tin số liệu. Vì đánh giá này là một hoạt động mang
tính độc lập và khách quan nên sẽ không cần phải có những ý kiến bình luận chính thức
về bản báo cáo trong giai đoạn này.



Bản dự thảo báo cáo đánh giá cuối cùng bao gồm cả bản tóm lược nội dung bằng tiếng
Anh và tiếng Việt sẽ được trình lên các nhà tài trợ TFF và thành viên HĐQLQ dưới dạng
điện tử vào ngày 24/6. Sau khi hoàn thiện báo cáo, các kết luận và khuyến nghị sẽ được
thảo luận và thống nhất các hành động tại cuộc họp HĐQLQ .

6.

Dự kiến thời gian và Báo cáo

Hoạt động đánh giá dự kiến sẽ bắt đầu từ 1/5 đến 24/6/2009. Thời gian nghiên cứu tài liệu sẽ
bắt đầu từ 1/5, giai đoạn thực địa từ 6 – 27/5, giai đoạn tổng hợp bắt đầu từ cuối tháng 5/đầu
tháng 6 và báo cáo đánh giá cuối cùng dự kiến vào ngày 24/6/2009.
Đoàn đánh giá sẽ báo cáo các nhà tài trợ TFF dưới sự điều phối của Bà Lê Thị Thu Hường,
Cán bộ Điều phối Chương trình, Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội. Các nhà tài trợ TFF sẽ
điều phối và tạo điều kiện cho quá trình đánh giá cùng với sự hỗ trợ từ phía CQĐHNVQ.
Số ngày làm việc của từng chuyên gia như sau:
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Phụ lục 1
Nội dung làm việc

Phân tích ban đầu về các tài liệu và thống
nhất phương pháp làm việc, phân chia
trách nhiệm cho từng thành viên của Đoàn
Đến Việt Nam (chuyên gia quốc tế)
Họp khở động
Làm việc tại Hà Nội
Đi các tỉnh
Làm việc tại tỉnh
Quay về Hà Nội
Chuẩn bị cho bài trình bày họp tổng kết và
dự thảo báo cáo
Hộp với nhà tài trợ TFF
Tiếp tục viết báo cáo và cập nhật bài trình
bày
Họp tổng kết
Về nước (chuyên gia quốc tế)
Viết báo cáo
Hoàn thiện báo cáo (chuyên gia quốc tế)
Dịch báo cáo sang tiếng Việt (chuyên gia
Việt Nam)
Tổng số ngày làm việc
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Ngày công
2 chuyên
gia Việt
Nam
4

Trưởng
đoàn

Chuyên
gia 2

06

4

01
0,5

01
0,5

0
0,5

04
0,5
07
0,5
01

04
0,5
07
0.5
01

04
0,5
07
0,5
01

0,5
01

0.5
01

0,5
01

0,5
01
05
02
0

0.5
01
04
02
0

0,5
0
04
0
02

01
03
01

30,5

27,5

25,5

16,5

Chuyên gia về
Lâm nghiệp và
Biến đổi khí hậu
02

01
0,5 (hoặc họp
tổng kết)
05
0,5
02
0,5
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Phụ lục 2

KẾ HOẠCH LÀM VIỆC VÀ NHỮNG CÁN BỘ CẦN GẶP
Thời gian và Địa
điểm

Những cá nhân và đơn vị cần gặp

7/05 – 17/05
CN, 17/05
T2, 18/05
T3, 19/05
9:00 – 11:30 sáng
FSSP CO

Rà soát các tài liệu
Các cộng sự quốc tế rời Phần Lan
Các cộng sự quốc tế tới Hà Nội

1:30 – 4:30 chiều
BQLDA Lâm nghiệp

Họp với các giám đốc dự án Phát triển Rừng Nâng Cao Đời
sống Người dân Khu vực Tây Nguyên (FLITCH) và Chương
trình Phát triển Ngành Lâm nghiệp ( FSDP)

T4, 20/5
8:30 – 10:00 sáng

Họp đầu kỳ với Cơ quan Điều hành Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp
(CQĐHNVQ )

Họp với Thứ trưởng Nhi, Chủ tịch Ban Giám Đốc Quỹ Ủy
Thác Lâm Nghiệp kiêm Chủ tịch Chương Trình Hỗ Trợ Ngành
Lâm Nghiệp

10:15-11:30 sáng

Họp với Ông Nguyễn Văn Hà- Giám đốc/thành viên của Ban
Giám Đốc và Ông Phạm Hồng Lương, chuyên viên Vụ tài
chính- Bộ NN&PTNT

13:30-15:30 chiều
Bộ NN & PTNT

Khởi động cuộc họp để giới thiệu các thành viên của nhóm, các
mục tiêu, phuơng pháp tổng thể bao gồm đề xuất chương trình
chi tiết cho công việc, các đầu ra và mong đợi.
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Tên những cán bộ/ người dân gặp gỡ

Ông Nguyễn Tường Văn, Phó giám đốc
Bà Hoàng Thị Thu Nguyệt, chuyên viên tài chính
Ông Nguyễn Chiến Cường, trợ lý TFF
Ông Cao Hải Thanh, cán bộ dự án
Ông Nguyễn Thanh Tùng, cán bộ phiên dịch
Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, kế toán trưởng
Ông Nguyễn Phương Unh, kế toán
Ông Đinh Đức Thuận, Giám đốc, FLITCH
Ông Đào Công Khanh, Giám đốc, FSDP
Ông Luơng Chí Thảo, cán bộ dự án, FSDP
Ông Trần Công Hưng, điều phối viên, FLITCH
Ông Vũ Xuân Thân, phó giám đốc, FLITCH
Ông Nguyễn Hồng Quang, cán bộ đào tạo, FLITCH
Ông Hứa Đức Nhì, Thứ trưởng
Ông Trần Kim Long, vụ phó, Vụ Hợp tác Quốc Tế
Ông Phạm Ngọc Mau, chịu trách nhiệm về TFF, Vụ Hợp tác Quốc Tế
Ông Nguyễn Văn Hà, Vụ phó, Vụ Tài Chính
Ồng Phạm Hồng Luơng, chuyên viên tài chính, Vụ tài chính- cán bộ
kiêm nhiệm thứ hai của Cơ quan điều hành TFF
Ông Nguyễn Ngọc Bình, Vụ Tài Chính
Tran Kim Long, ICD Ông Trần Kim Long, Vụ Hợp tác Quốc tế
Ông Nguyễn Văn Hà, Vụ Tài Chính

1
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Phụ lục 2
Thời gian và Địa
điểm

Những cá nhân và đơn vị cần gặp
Chủ trì bởi Ông Bình- Giám đốc Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp (TFF);
đồng chủ trì: Bà Gabriella
Các thành viên tham gia gồm: Cơ quan điều hành Quỹ Ủy Thác
Lâm Nghiệp (CQĐHNVQ ), các nhà tài trợ cho Quỹ Ủy Thác Lâm
Nghiệp, các thành viên ban giám đốc, các dự án Quỹ Ủy Thác
Lâm Nghiệp, cán bộ của Bộ Kế Hoạch và Đầu tư và Bộ Tài Chính

15:30-17:30 chiều
BNN & PTNT

T5, 21/05
8:30-10:00 sáng

Họp với ba nhà tài trợ Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp

Tên những cán bộ/ người dân gặp gỡ
Ông Đinh Ngọc Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Ông Cao Lâm Anh, Bộ Kế Hoạch và Đầu tư
Bà Lê Thị Thu Huơng, Đại sứ quán Phần Lan
Ông Annelies Donners, Đại sứ quán Vương Quốc Hà Lan
Bà Hoàng Mỹ Lan, SDC
Ông Grabriella Spirli, SDC
Bà Lê Thị Thu Hương, Đại sứ quán Phần lan
Ông Annelies Donners, Đại sứ quán Vương Quốc Hà Lan
Bà Hoàng Mỹ Lan, SDC
Ông Grabriella Spirli, SDC

Họp với Ông Nguyễn Ngọc Bình, Vụ trưởng Vụ Lâm Nghiệp,
Giám đốc Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Vụ trưởng Vụ Tài Chính, Bộ Nông NN &
PTNT

1:30-3:00 chiều

Họp với Ông Đinh Ngọc Minh, Vụ phó Vụ Kinh tế Nông
Nghiệp

Ông Đinh Ngọc Minh, Vụ phó, Vụ Kinh tế Nông nghiệp

3:30 – 4:30 chiều

Họp với Ông Trần Kim Long- Vụ Phó Vụ Hợp Tác Quốc tế, Bộ
NN& PTNN

Ông Trần Kim Long- Vụ Phó Vụ Hợp Tác Quốc Tế, Bộ NN& PTNT

Họp với Bà Yến, Vụ Phó Vụ Tài Chính Đối Ngoai

Bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Vụ Phó, Vụ Tài Chính Đối Ngoại, BTC
Bà Phạm Vân Anh, cán bộ vụ Tài Chính Đối Ngoại, BTC
Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Điều phối viên, Dự án CBBC, Giám đốc
Quỹ Bảo tồn Việt Nam (VCF), Cục Kiểm Lâm, Bộ NN& PTNT

T6, 22/05
8:30 – 10:00 sáng
10:30 – 11:45 sáng

Họp Với Bà Thủy, Điều phối viên Dự án CBBC kiêm Giám
đốc Quỹ Bảo Tồn Việt Nam (VCF)

T7, 23/05
CN, 24/05

Tới Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
Thăm thực địa dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời
sống khu vực Tây Nguyên (FLITCH), xã Lieng Sronh, huyện
Dam Rong
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Ông Đinh Đức Thuận, Giám đốc, BQLDA TƯ
Ông Trần Công Hưng, Điều phối viên, PQLDA TƯ
Ông Triển Thành Nguyên, Phó giám đốc, BQLDA Tỉnh
Ôgg Nguyễn Phùng Hanh, Cán bộ mua sắm, BQLDA Tỉnh
Ông Nguyễn Văn Du, Phó giám đốc, BQLDA Huyện
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Phụ lục 2
Thời gian và Địa
điểm

Những cá nhân và đơn vị cần gặp

Tên những cán bộ/ người dân gặp gỡ
Ông Võ Quốc Thìn, Cán bộ kỹ thuật, BQLDA Xã
Ông Nguyễn Đình Ngư, Cán bộ kỹ thuật, BQLDA Xã
Ông Nguyễn Văn Duơng, Cán bộ Kỹ thuật, BQLDA Xã
Lê Minh Tuệ, Phó cố vấn kỹ thuật (GFA)

T2, 25/05
Sáng

Chiều

T3, 26/05
Sáng

Chiều

Họp với cán bộ dự án FLITCH, tại văn phòng BQLDA tỉnh,
thành phố Đà Lạt

Thăm thực địa dự án Lâm Đồng, địa bàn Klong Lanh và Hòn
Giao

Họp với BQLDA tỉnh Lâm Đồng

Họp với Sở NN & PTNT về Chi trả các dịch vụ môi trường (
PES) và Quỹ Phát triển và Bảo vệ rừng Việt Nam (VNFF) tỉnh
Lâm Đồng
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Ông Đinh Đức Thuận, Giám đốc, BQLDA TƯ
Ông Trần Công Hưng, Điều phối viên, PQLDA TƯ
Ông Triển Thành Nguyên, Phó giám đốc, BQLDA Tỉnh
ÔNg Nguyễn Phùng Hanh, Cán bộ mua sắm, BQLDA Tỉnh
Ông Luơng Đình Chất, cán bộ mua sắm, BQLDA Tỉnh
Nung Thinh Diem Hun , kế toán, BQLDA Tỉnh
Ông Nguyễn Quý Thuận, Kế toán, BQLDA Tỉnh
Lê Minh Tuệ, Phó cố vấn kỹ thuật (GFA)
Ông Lã Văn Hương, giám đốc VQG Bidoup-Nuibai, Phó giám đốc dự
án
Ông Nguyễn Văn Hùng, phó giám đốc Vườn Quốc Gia BidoupNuibai
Ông Đỗ Văn Ngọc, điều phối dự án
Ông Tạ Văn Thục, Trưởng trạm kiểm lâm Giang Lý
Ông Lê Quang Minh, Trưởng trạm kiểm lâm Liên Ca
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng trạm kiểm lâm Klong Klanh
Ông Lã Văn Hương, giám đốc Vườn Quốc Gia Bidoup-Nuibai, Phó
giám đốc dự án
Ông Đỗ Văn Ngọc, Điều phối dự án
Ông Quý, Giám đốc Ban Quản lý Rừng Lâm Viên
Ồng Lê Văn Minh, phó giám đốc, Sở NN & PTNT
Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc, Cục kiểm lâm
Ông Lê Văn Chuyên, Giám đốc ban Bảo vệ và Quản lý rừng, Cục

3

hợp tác với

Phụ lục 2
Thời gian và Địa
điểm

Những cá nhân và đơn vị cần gặp

Tên những cán bộ/ người dân gặp gỡ
kiểm lâm
Ông Lê Văn Trung, phó giám đốc ban Bảo vệ và Quản lý rừng, Cục
kiểm lâm
Ông Võ Đình Tho, Giám đốc, Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng FPDF
Lâm Đồng ( VNFF)
Bà Hồ Thị Kim Phung, cán bộ FPDF
Ông Phan Thọ Hùng, cán bộ FPDF
Ông Nguyễn Chí Linh, Trưởng ban kế toán, Sở NN& PTNT

T4, 27/05

CN, 28/05
- CN, 31/05
(Jyrki Salmi)

Về Hà Nội (Jyrki Salmi): Bay chuyến: 2:00- 3:40 chiều
Những thành viên còn lại của nhóm- Bay tới Huế và Thành
phố Hồ Chí Minh
Báo cáo dự thảo và thuyết trình về đợt điều tra khảo sát & kết
thúc cuộc họp
Hội thảo về kết quả của đợt Đánh giá Giữa kỳ, dự án Lâm
Đồng, T6, 29/05

Những thành viên
còn lại
T5, 28/05
Huế

Bay tới Huế: Bay chuyến 7:00-8:10 hoặc 11:00 -12:10
Khởi động cuộc họp với PPFP, CFM, FSDP

Những thành viên
còn lại
T6, 28/05
Huế

Thăm dự án CFM, xã Thương Nhất, huyện Nam Đông
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Björn Wode, Tư Vấn, Trưởng nhóm MTR
Jonathan Eames, Giám đốc dự án, Birdlife International
Ông Trần Văn Hung, Cán bộ dự án, Birdlife International
Ông Nguyễn Trọng, Giám đốc dự án, PPFP kiêm giám đốc CFM
Ông Trần Vũ Ngọc Hưng, điều phối viên, PPFP
Ông Tạ Văn Tuân, kỹ thuật viên, PPFP kiêm Điều phối viên CFM
Bà Luong Thi Hong Dan, Kế toán, CFM
Ông Phạm Đình Văn, Phó giám đốc, FSDP, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ông Lê Đình Quang, cán bộ M &E, FSDP, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ông Ngô Văn Tự, điều phối viên, PPFP
Ông Claude Rene Heimo, CTA, PPFP
Ông Trần Đình Khôi, phó chủ tịch xã
Ông Lê Thanh Hót, cán bộ lâm nghiệp xã
Ông Trương Xáng, nhân viên bảo vệ rừng tại địa phương
Ông Trần Văn Trí, người dân làng A Xach
Ông Hồ Văn Biết, người dân làng A Xach
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Phụ lục 2
Thời gian và Địa
điểm

Những cá nhân và đơn vị cần gặp

Thăm dự án PPFP, xã Phong Sơn, huyện Phong Điền

Những thành viên
còn lại:
T7, 30/05

CN, 31/05
T2, 1/06
8:30 – 10:00 sáng
10:30 - 12:00 sáng
CQĐHNVQ

Thăm FSDP, xã Lộc Bồn, huyện Hương Thùy

Tên những cán bộ/ người dân gặp gỡ
Ông Hồ Văn Vĩnh, người dân làng A Xach
Bà Hồ Thị Phôi, người dân làng A Xach
Ông Hồ Văn Bét, người dân làng A Xach
Ông Trần Văn Bé, người dân làng A Xach
Ông Trần Văn Nhơn, người dân làng A Xach
Ông Trương Văn Bé, người dân làng A Xach
Ông Hồ Văn Vuông, người dân làng A Xach
Ông Hồ Văn Vương, người dân làng A Xach
Ông Trần Văn Lừa, người dân làng A Xach
Bà Trần Thị Muôn, người dân làng A Xach
Ông Trần Văn Tô, người dân làng A Xach
Ông Nguyên Khoa, Nông dân
Ông Cao Kha, Nông dân
Đại diện của UBND Xã (2)
Ông Lê Đình Quang, cán bộ M&E, FSDP
Ông Lâm Quốc Dũng, cán bộ khuyến lâm, FSDP
Phạm Bá Quyên, Văn phòng chính của FSDP, Quảng Nam
Ông Phạm Quốc Chiến, cán bộ FSDP
Ông Nguyễn Văn Hùng, cán bộ FSDP
Ông Nguyễn Trọng, giám đốc dự án, PPFP, giám đốc CFM
Ông Ngô Văn Tụ, điều phối viên, PPFP
Claude Rên Heimo, CTA, PPFP

Về Hà Nội: 1:00 chiều
Họp nội bộ nhóm ở Hà Nội
Họp với ông Laslo Pancel, CTA và Đồng chủ tịch FSSP, Chương
trình Lâm nghiệp Việt- Đức

Laslo Pancel, CTA

Tham vấn với các thành viên FSSP

Vu Minh Duc, IUCN Ông Vũ Minh Đức, IUCN
Ông Nguyễn Phú Hưng, Trobenbos International
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Phụ lục 2
Thời gian và Địa
điểm

Những cá nhân và đơn vị cần gặp

2:00 – 5:00 chiều
Đại sứ quán Phần
Lan

Phỏng vấn các Nhà tài trợ TFF

T3, 2/6
2:00-2:30

Chuẩn bị cho buổi làm việc tổng kết các vấn đề trong cuộc họp
Họp với cán bộ dự án GAO11

2:30-3:00

Họp với cán bộ dự án GA 007

T4, 3/6
Sáng
1:30 – 4:30 chiêu

Phòng 102
Tòa nhà B6,
NN&PTNT
Tối T4
4/6 -30/6
12/06
23/06
30/06

Bộ

Tên những cán bộ/ người dân gặp gỡ
Chi Thị Ty, SNV
Bà Lê Thị Thu Huơng, Đại Sứ Quan Phần Lan
Bà Phạm Minh Uyên, Đại sứ quán Vương Quốc Hà Lan
Bà Hoàng Mỹ Lan, SDC
Gabriella Spirli, SDC

Tiến sỹ Phạm Xuân Phương, Giám đốc dự án/ Vụ phó Vụ Pháp
chế, Bộ NN & PTNT
Ông Phạm Đức Tuấn, Giám đốc dự án, Vụ phó, Vụ Lâm nghiệp, Bộ
NN & PTNT

Chuẩn bị cho buổi tổng kết các vấn đề trong cuộc họp
Tổng kết lại các vấn đề, trình bày và thảo luận các phát hiện
và đề xuất ban đầu
Chủ tọa: Ông Bình- Giám đốc TFF
Đồng chủ tọa: Ông Mã von Bonsdorff, đại diện nhà tài trợ TFF
Các thành viên tham gia: Cơ quan điều hành TFF, các nhà tài trợ
TFF, Chủ tịch và các thành viên HĐQLQ , các dự án TFF, cán bộ
của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài Chính
Các chuyên gia quốc tế rời Hà nội
Phái đoàn đánh giá chuẩn bị các báo cáo
Hạn cuối cùng phải nộp báo cáo dự thảo cho các nhà tài trợ TFF
Hạn cuối cùng phải nộp các nhận xét cho Nhóm đánh giá
Hạn nộp báo cáo cuối cùng
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Phụ lục 3

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Biên bản Thỏa thuận (MoA), Chương trình Hỗ trợ Ngành lâm nghiệp Việt nam và Đối tác,
2001.



Biên bản Ghi nhớ, hỗ trợ Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp Nước CHXHCN Việt Nam, 2009.



Biên bản Ghi nhớ về việc thành lập và quản lý Quỷ Ủy thác Lâm Nghiệp Việt nam trong
giai đoạn 2004-2007 (giai đoan chuyển tiếp), 2004.



Quy chế về Quản lý và Sử dụng Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp, 2007.



Quy chế dự thảo về Quản lý và Sử dụng Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp, 2009.



Quy chế về định mức chi tiêu áp dụng cho các hoạt động sử dụng vốn ODA không hoàn
lại của Quỹ Ủy Thác Lâm nghiệp (TFF), 2006.



Tuyên bố Chung Hà nội về hiệu quả viện trợ, quyền sở hữu, sự hài hoà, sự tuân thủ và
các kết quả, 2005.



Vốn ODA cho ngành lâm nghiệp giai đoạn 2008- 2020. Các bài viết trong trang web Hệ
thống thông tin quản lý rừng .



Sổ Tay Thực Hiện Dự Án (PIM), 2007. Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Quỹ Ủy
Thác Lâm Nghiệp.



Biên bản họp của Ban Giám Đốc Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp, Cuộc họp Lần 6, 11/12/2008.



Biên bản họp của Ban Giám Đốc Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp, Cuộc họp Lần 7, 19/2/2009.



Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Quốc gia 2006-2020, Bộ NN & PTNT.



Việt Nam- Điều chỉnh chi phí chung với các ưu tiên chiến lược trong ngành lâm nghiệp.
NHTG



KPMG, 2006. Báo cáo Dự thảo Đánh giá Rủi ro Ủy thác. Phụ lục C- Danh mục Rủi ro và
Đánh giá Rủi ro, Bộ Ngoại Giao Phần Lan.



KPMG, 2007. Báo cáo Dự thảo Đánh giá Rủi ro Ủy thác. Phụ lục C- Danh mục Rủi ro và
Đánh giá Rủi ro, Bộ Ngoại Giao Phần Lan.



Đánh giá hỗn hợp Quỹ Hỗ Trợ Lâm Nghiệp (TFF), 2006. Đánh giá, các phương án và lộ
trình thực hiện các quyết định then chốt.



Báo cáo giai đoạn 1 và báo cáo năm 2008 của TFF , 2004-2008.Văn Phòng Điều Phối
Chương trình Hỗ trợ Ngành Lâm nghiệp (FSSP)/ Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ,
2008. Bộ NN& PTNT, Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp.



Báo cáo năm từ 1/1/2007- 31/12/2007. Văn Phòng Điều Phối FSSP/Cơ quan điều hành
nghiệp vụ Quỹ, 2008. Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp. Bộ NN& PTNT.



Báo cáo năm từ 1/1/2007- 31/12/2006. Văn Phòng Điều Phối FSSP. Quỹ Ủy Thác Lâm
Nghiệp. Bộ NN& PTNT.



Báo cáo Tiến độ 2008. Bộ NN& PTNT, Dự án Phát triển Ngành Lâm Nghiệp.Văn Phòng
Điều Phối Trưng Ương, 2008.



Báo cáo kế hoạch Giám sát và Đánh giá, 2008 từ Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ.



Kế hoạch Giám sát và Đánh giá, 2009 từ BQL Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp (CQĐHNVQ ).



Kế hoạch Làm việc TFF và Dự toán 2009.

© INDUFOR: ĐÁNH GIÁ CHÍNH LẦN 2 – TFF-

Báo cáo cuối cùng

1

hợp tác với

Phụ lục 3


Báo cáo Tiến độ số 7 nộp cho WB. Ban Điều Phối Dự án Trung Ương FSDP, 2008. Bộ
NN& PTNT, Dự án Phát triển Ngành Lâm Nghiệp.



Dự án Phát triển ngành Lâm nghiệp, Tín dụng số 3953/ TF05339/ TF054523/ TF054524/
TF054522, Đánh giá Giữa kỳ lần 2, 7/1-21/1/2009, Biên bản ghi nhớ.



Báo cáo Tiến độ. Ban Thư Ký Quỹ Bảo Tồn Việt Nam (VCF), 2009. Bộ NN& PTNT, Quỹ
Bảo Tồn Việt nam.



Báo cáo Giữa Kỳ Lần 2. Ban Thư Ký Quỹ Bảo Tồn Việt Nam (VCF), 2008. Bộ NN& PTNT,
Quỹ Bảo Tồn Việt nam.



Báo cáo tổng quát về thực hiện dự án, 6/2007-10/2/2009. Dự án Phát triển rừng cải thiện
đời sống người dân khu vực Tây nguyên (FLITCH), 2009.



Báo cáo Tiến độ, Xây dựng năng lực cho Dự án triển rừng cải thiện đời sống người dân
khu vực Tây nguyên (FLITCH), 2009.



Báo cáo Tiến độ Kỹ thuật, 2007. Chương trình Thí Điểm Quản lý Lâm nghiệp Cộng đồng,
2006- 2007.



Báo cáo Tiến độ Kỹ thuật, 2007. Biên soạn Chương trình hợp tác các quốc gia cho việc
Quản lý đất lâm nghiệp bền vững- Giai đoạn 1.



Báo cáo Tiến độ Kỹ thuật, 2008. Phát triển, Thí điểm và thể chế hóa Chương trình đào
tạo quốc gia ngắn hạn nhằm năng cao năng lực cho các đơn vị trong ngành lâm nghiệp
và bảo vệ đa dạng sinh học 1/1/2008- 31/12/2008.



Báo cáo Tiến độ Kỹ thuật, 2007. Phát triển, Thí điểm và thể chế hóa Chương trình đào
tạo quốc gia ngắn hạn nhằm năng cao năng lục cho các đơn vị trong ngành lâm nghiệp
và bảo vệ đa dạng sinh học 22/3/2007- 20/1/2008.



Báo cáo Tiến độ Kỹ thuật, 2009. Thí điểm phương pháp Quản lý rừng đa mục đích ở Lâm
Đồng. 1/1/2008-31/12/2008.



Báo cáo Tiến độ Kỹ thuật, 2008. Thí điểm phương pháp Quản lý rừng đa mục đích ở Lâm
Đồng. 22/3/2007-31/12/2007.



Báo cáo Tiến độ Kỹ thuật, 2009. Lâm nghiệp hướng tới người nghèo ở Vùng Sinh thái
Nông nghiệp Bắc Trung Bộ (PPFP). 1/1/2008- 31/12/2008



Báo cáo Tiến độ Kỹ thuật, 2008. Lâm nghiệp hướng tới người nghèo ở Vùng Sinh thái
Nông nghiệp Bắc Trung Bộ (PPFP). 1/4/2007- 31/12/2007.



Tiến độ Thực Hiện Dự án trong năm 2007. Dự án Phát triển rừng cải thiện đời sống
người dân khu vực Tây nguyên (FLITCH).



Quyết định phê duyệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia, nhằm đối phó với những biến đổi
khí hậu, 2008.



Quyết đinh ban hành Chương trình khung hoạt động đối phó với biến đổi khí hậu cho tất
cả đơn vị liên quan đến phát triển nông nghiệp và nông thôn cho giai đoạn 2008- 2020.
Bộ NN& PTNT.



Mẫu ý tưởng về kế hoạch chuẩn bị cơ chế đối tác carbon rừng, 2008



Phát triển Chương Trình Quốc gia REDD và Quản lý lâm nghiệp bền vững. BTC/ Bộ NN
& PTNT.



Foerster, E. và Fischer, M., Nhóm tư vấn GFA , 2008. Đóng góp của ngành lâm nghiệp
vào việc đối phó với biến đổi khí hậu. Báo cáo của Quỹ Ủy Thác Lâm Nghiệp (TFF).
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Quyết định thành lập Quỹ Phát triển và Bảo vệ Rừng Việt Nam, 2008. Bộ trưởng Bộ NN&
PTNT.



Quyết định ban hành các quy chuẩn về tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển và Bảo vệ
Rừng tại cấp tỉnh, 2008. Bộ trưởng Bộ NN& PTNT.



Quyết định ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển và và Bảo vệ
Rừng (VNFF), 2008.Bộ trưởng Bộ NN& PTNT.



Các quy chuẩn về tổ chức và hoạt động Quỹ Phát triển và Bảo vệ Rừng tại cấp tỉnh,
2008. Bộ trưởng Bộ NN& PTNT



GTZ REFAS, 2005. Tài sản cho sự phát triển - Bài học cho việc thực hiện Quỹ Ủy Thác
Lâm Nghiệp nhiều nhà tài trợ ở Việt Nam & Thực tiễn cho việc Quản lý tốt Quỹ



Wode, Björn 2009. Báo cáo Đánh giá Giữa kỳ: Dự án thí điểm phương pháp quản lý rừng
đa mục đích ở tỉnh Lâm Đồng + bài thuyết trình bằng Power Point



Chương trình thí điểm quản lý lâm nghiệp cộng đồng, Báo cáo Đánh giá Cuối cùng,
5/2009.



Các thuật ngữ đề xuất về phát triển lâm nghiệp cộng đồng ở Việt nam, Thomas Enters và
Nguyễn Quang Tân, Hà Nội, 7/5/2009.



Báo cáo khuyến nghị cho chủ tịch (RRP) cho dự án Phát triển lâm nghiệp để cải thiện đời
sống khu vực Tây nguyên (FLITCH)
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Báo cáo cuối cùng

3

hợp tác với

Phụ lục 4

ĐÁNH GIÁ LẦN 2 QUỸ ỦY THÁC LÂM NGHIỆP
CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ DỰ THẢO
Đoạn

Vấn đề

2.

VAI TRÒ QUỸ ỦY THÁC
LÂM NGHIỆP (TFF)
TRONG NGÀNH LÂM
NGHIỆP VIỆT NAM

2.1

Tiến độ hỗ trợ ngành lâm
nghiệp

2.2

Vai trò của TFF trong việc
thực hiện Tuyên bố chung
Hà nội

Câu hỏi

Các chỉ số

Chiến lược
phân tích

Nguồn thông tin

Điều chỉnh các ưu tiên TFF và tài trợ cho các ưu tiên
VFDS
Việc tài trợ cho TFF có tuân thủ các hướng dẫn của
ngành lâm nghiệp không? có hỗ trợ cho thực tiễn tốt/
các hướng dẫn không?
Các ưu tiên TFF có phù hợp với mục tiêu của TFF
không?
Phần đóng góp tài trợ cho TFF trong tổng vốn ODA
cho ngành lâm nghiệp?
Phần đóng góp ODA trong tổng vốn tài trợ cho ngành
lâm nghiệp?
TFF có góp phần làm tăng tài trợ cho ngành lâm
nghiệp?

Các ưu tiên
Phần đóng góp

Định tính &
định lượng

Phỏng vấn
Các báo cáo TFF

Tiến bộ trong việc sở hữu?

Các chỉ số HCS

Số lượng

MoU
Thống kê

Định tính

Tiến bộ trong việc điều chỉnh?
Tiến bộ trong việc đơn giản hóa và hòa hợp? (tiếp
tục thực hiện song song giám sát và báo cáo)
Tiến bộ trong việc quản lý các kết quả

Các báo cáo TFF
Phỏng vấn

Tiến bộ trong trách nhiệm giải trình giữa các bên?
2.3

Mức độ sẵn sàng hõ trợ
TFF trong tương lai cho
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Các nhà tài trợ hiện tại TFF có muốn tiếp tục tài trợ
không? Mức tài trợ? Điều kiện tài trợ?

Báo cáo cuối cùng

Có/ Không

Định lượng

Phỏng vấn

(Định tính)

1

hợp tác với

Phụ lục 4
Đoạn

Vấn đề

Câu hỏi

ngành lâm nghiệp

Có nhà tài trợ tiềm năng nào mới không? Mức tài
trợ?

2.4

Những thách thức và khó
khắn chính, các phương án
để tìm ra những thách thức
và khó khăn này

Những khó khăn, cơ hội và thách thức?
TFF có tạo ra giá trị gia tăng không?
Nếu không có TFF thì tình hình sẽ trở nên tốt hơn
hay tồi tệ hơn?

3.

THỰC HIỆN TFF VÀ
DANH MỤC ĐẦU TƯ TFF

3.1

Những thành tựu chính của
TFF trong 4 năm qua

Các chỉ số

Chiến lược
phân tích

Nguồn thông tin

Đòn bẩy

Định tính

Phỏng vấn
Các báo cáo TFF

Báo cáo TFF
Đánh giá TFF lần
1
Đánh giá và rà
soát các dự án
Những thành tựu chính của TFF trong 4 năm qua?
Những thành tựu này là những điều được mong đợi
từ trước? (liên hệ: MoUs)?

Những thành tựu đạt
được

Định tính

Báo cáo TFF
MoU
Phỏng vấn

3.2

Hiệu năng của TFF

TFF đã thực hiện được các mục tiêu đề ra hay chưa
(liên hệ: MoU) hay là trong tương lai mới đạt được?
Các dự án do TFF tài trợ hoạt động như thế nào so
với các dự án khác?

Những thành tựu đạt
được

Định tính

Báo cáo TFF
MoU

3.3

Hiệu quả của TFF

Hiệu quả chi phí của TFF so với các phương thức tài
trợ khác?
Chi phí giao dịch?

Đầu ra/chi phí
Tổng vốn tài trợ/ chi
phí hành chính

Định lượng

Báo cáo TFF
Đánh giá của các
quỹ tuơng tự khác

Định tính

Phỏng vấn

Chi phí hành chính?
3.4
3.5

Những thành công và khó
khăn chính của TFF

Thành công và khó khăn chính của TFF là gì?

Tình hình giải quyết các
vấn đề và thực hiện các
khyến nghị của đánh giá
lần trước và đánh giá rủi ro

© INDUFOR: ĐÁNH GIÁ CHÍNH LẦN 2 – TFF-

Báo cáo cuối cùng

Các báo cáo TFF
Các quyết định
Sự thay đổi

Định tính

Các báo cáo TFF
Báo cáo đánh giá
Lần 1

2

hợp tác với

Phụ lục 4
Đoạn

Vấn đề

Câu hỏi

Các chỉ số

Chiến lược
phân tích

ủy thác như thế nào?
3.6

Nguồn thông tin
Báo cáo FRA

Tình hình thực hiện và phát
triển các các công cụ hoạt
động và quản lý?

Công cụ

Định tính

Các báo cáo TFF
Các công cụ
Phỏng vấn

3.7

Lập kế hoạch, dự toán và
báo cáo của các dự án và
các cấp TFF

Tính kịp thời của việc lập kế hoạch, lập dự toán và
báo cáo?
Chất lượng báo cáo (cảm quan)?

Độ chính xác
Tính kịp thời

Định tính &
định lượng

Kế hoạch ănm và
dự taons
Các báo cáo TFF
và dự án
Phỏng vấn

3.8

Giải ngân và dự toán giải
ngân

Việc lập kế hoạch và dự toán so với giải ngân?

Tính dự báo

Định lượng

Độ chính xác

(định tính)

Các báo cáo của
TFF và dự án

Thành lập cơ cấu tổ chức,
ra quyết định và cơ cấu
quản trị của TFF

Có hữu hiệu không?

Chi phí hành chính

Định tính

Có hiệu quả không?
Có bền vững không?

Tất cả các việc đã
được thực hiện?
Tính kịp thời

(định lượng)

Các vai trò khác nhau của CQĐHNVQ ?
Việc bố trí nhân viên phù hợp với nhu cầu không
(chất lượng lẫn số lượng)?

Số lượng cán bộ nhân
viên của CQĐHNVQ
Điều chính nhân viên

Định tính &
định lượng

Các báo cáo của
TFF
Phỏng vấn

Cơ cấu thiết lập của VNFF là gì?
VNFF có tiền và giải ngân không? Nếu không, tại
sao?
VNFF có là ngôi nhà khả thi cho TFF không?

Tính hoạt động của
VNFF

Định tính

Phỏng vấn
Các quy định của
VNFF

3.9

Các phương án?
Các lý do tán thành và phản đối của mỗi phương án?
3.10

Vai trò và cơ cấu cán bộ
nhân viên của Ban quản lý
TFF (CQĐHNVQ )

3.11

Các đề xuất liên quan đến
việc thực hiện TFF và danh
mục hỗ trợ của TFF

4.

TFF SO VỚI VNFF

4.1

Thiết lập thể chế của VNFF
và tính khả thi của TFF khi
nằm trong VNFF
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Báo cáo cuối cùng

Các báo cáo của
TFF
Quy định của
VNFF
Phỏng vấn

3

hợp tác với

Phụ lục 4
Đoạn

Vấn đề

Câu hỏi

Các chỉ số

Chiến lược
phân tích

Nguồn thông tin

Định tính

Phỏng vấn

Định tính

Phỏng vấn

Lợi ích là gì?
Rủi ro là gì?
Khi TFF nằm trong VNFF thì TFF có khả năng thu
hut thêm tài trợ không?
Điều đó có thể thực hiên khi TFF nằm ngoài VNFF
không?
4.2
4.3

Các phương án lồng ghép
TFF vào VNFF

Các phương án lồng ghép?

Đánh giả rủi ro ủy thác của
các phương án lồng ghép

Các rủi ro đó là gì?

4.4

Hướng dẫn lồng ghép

5.

KHẢ NĂNG TÀI TRỢ CỦA
TFF CHO LÂM NGHIỆP VÀ
THAY ĐỔI KHÍ HẬU

5.1

Đánh giá và xác nhận tính
hợp lệ của các nghiên cứu
đã có về rừng và thay đổi
khí hậu

5.2

Các lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ
của TFF

5.3

SFM và các dự án lâm
nghiệp và thay đổi nghị hậu
mà TFF có thể tài trợ

5.4

Các đề xuất liên quan đến
lâm nghiệp và thay đổi khí
hậu

© INDUFOR: ĐÁNH GIÁ CHÍNH LẦN 2 – TFF-

Các lý do tán thành và phản đối của mỗi phương án?
Làm thế nào để giảm thiểu rủi ro ủy thác đó?

Báo cáo cuối cùng

FRA của TFF

4

hợp tác với

Phụ lục 5

BẢNG GIÁM SÁT TẠI CẤP DỰ ÁN DO CQĐHNVQ THỰC HIỆN
Mã của
khoản hỗ
trợ không
hoàn lại
của TFF

Tên đầy đủ của khoản
hỗ trợ không hoàn lại

Loại hình
hỗ trợ

Tình hình
thực hiện

GA 001/05

Nghiên cứu Giới trong
lâm nghiệp

Hỗ trợ nhỏ

Kết thúc

GA 002/05

Xây dựng Nghị định của
Chính phủ về hướng dẫn
thi hành Luật Bảo vệ và
Phát triển rừng
Xây dựng Chiến lược
Lâm nghiệp Quốc gia

Hỗ trợ loại
nhỏ

Kết thúc

Hỗ trợ toại
nhỏ

GA 004/05

Hội thảo tại trường Đại
học Lâm nghiệp

GA 005/05

GA 006/05

GA 003/05

Thăm thực địa của
CQĐHNVQ để giám sát
tài chính và các hoạt
động của dự án
Thực hiện
Ai thực
khi nào?
hiện?
11/ 2005
Bà Xiêm
Bà Vân
02/ 2006

7/ 2005

Bà Vân

12/ 2005

Ông Phương

Kết thúc

9/ 2004
5/ 2005

Bà Vân

Hỗ trợ loại
nhỏ

Kết thúc

11/ 2004

Ông Phương
Bà Xiêm

Xây dựng các văn bản
pháp quy hỗ trợ thực hiện
Luật Bảo vệ và Phát triển
rừng ( Cơ quan thực hiện:
Cục Kiểm Lâm)

Gói hỗ trợ
ngành

Kết thúc

10/ 2005

Bà Vân

Xây dựng các văn bản
pháp quy hỗ trợ thực hiện
Luật Bảo vệ và Phát triển
rừng (Đơn vị thực hiện:
Cục Lâm Nghiệp)

Gói hỗ trợ
ngành

Kết thúc

4/ 2008
5/ 2007
10/ 2008

Bà Vân
Bà Phương
Ông Lương
(Vụ
Tài
Chính)
Bà Hà

10/ 2008
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Báo cáo cuối cùng

Tiến hành kiểm toán
theo quyết định của
HĐQLQ
Thực hiện
khi nào?

Ai thực
hiện?

Các thành tựu chính/ đầu ra của dự án ( bao
gồm cả dự án đang thực hiện, kết quả cuối cùng
đối với dự án đã kết thúc
Báo cáo đánh giá tổng thể về các vấn đề về giới
trong phát triển lâm nghiệp. Báo cáo này góp phần
xây dựng Chiến lược Lâm nghiệp Quốc gia (NFS)
giai đoạn 2006- 2020.
Ban hành Nghị định
của Chính Phủ số.
23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 về hướng dẫn thực
hiện Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng.
Các hợp phần dự thảo của Chiến lược Lâm nghiệp
Quốc Gia
Tổ chức hội thảo về việc hợp tác phát triển chương
trình giảng dạy phục vụ việc giảng dạy cho các sinh
viên của trường đại học Lâm Nghiệp và đào tạo lại.
Ban hành Nghị định của Chính phủ số. 32/2006/NĐCP về việc quản lý và bảo vệ thực vật rừng, động
vật rừng nguy cấp, quý hiếm.
Quyết định số 59/2005/QĐ-BNN ngày 10/10/2005
ban hành quyết định và kiểm tra và kiểm soát lâm
sản.
Quyết định số 44/2004/QĐ-BNN về Quy chế quản
lý, sử dụng búa bài cây và búa kiểm lâm.
- Thông tư số 05/2008/TT-BNN của Bộ NN&PTNT
ngày 14/01/2008 về việc hướng dẫn lập quy hoạch,
kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
- Ban hành thông tư hướng dẫn về thống kê, kiểm
kê rừng và quản lý các danh mục rừng

1

hợp tác với

Phụ lục 5
Mã của
khoản hỗ
trợ không
hoàn lại
của TFF

GA 007/05

GA 008/05

GA 009/06

GA 010/06

Tên đầy đủ của khoản
hỗ trợ không hoàn lại

Loại hình
hỗ trợ

Tình hình
thực hiện

Xây dựng các văn bản
pháp quy hỗ trợ thực hiện
Luật Bảo vệ và Phát triển
rừng (Đơn vị thực hiện:Vụ
Pháp Chế, Bộ NN &
PTNT)

Gói hỗ trợ
ngành

Xây dựng Chiến lược
Lâm nghiệp Quốc gia
2006 – 2020
Phát triển phương pháp
tiếp cận điểm tổng hợp để
quản lý, bảo tồn và phát
triển lâm sản ngoài gỗ
(NTFP) tại Vườn Quốc
Gia Tam Đảo

Gói hỗ trợ
ngành

Kết thúc

Dự án nhỏ

Kết thúc

Xây dựng chính sách
khuyến khích, hỗ trợ phát
triển rừng nguyên liệu
(Thực hiện chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ tại

Dự án nhỏ
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Kết thúc

Thăm thực địa của
CQĐHNVQ để giám sát
tài chính và các hoạt
động của dự án
Thực hiện
Ai thực
khi nào?
hiện?
10/ 2008
Bà Linh
5/ 2005
3/ 2008

3/ 2008
3/ 2008
3/2008
2/ 2005
7/ 2005
9/2006
5/ 2008
5/2008

5/ 2008
5/ 2008

Kết thúc

Báo cáo cuối cùng

6/ 2007
4/2007
5/2008

Tiến hành kiểm toán
theo quyết định của
HĐQLQ
Thực hiện
khi nào?

Ai thực
hiện?

Các thành tựu chính/ đầu ra của dự án ( bao
gồm cả dự án đang thực hiện, kết quả cuối cùng
đối với dự án đã kết thúc

Ông Tuấn
Ông Lương
(Vụ
Tài
Chính)
Bà Hà
Bà Linh
Bà Nguyệt
Bà Vân
Bà Xiêm

Ban hành Nghị định số 05/2008/ND-CP
4/1/2008 về Quỹ Lâm nghiệp Việt nam

Ông Hùng
Ông Tuấn
Ông Lương
(Vụ
Tài
Chính)
Bà Linh
Bà Nguyệt

- Xác định và vẽ bản đồ cho các vùng quản lý tài
nguyên lâm sản ngoài gỗ ưu tiên (NTFPs) trong 6
xã ưu tiên.
- Thiết lập 6 mô hình thí điểm lâm sản ngoài gỗ
trong 3 xã vùng đệm.
- Thiết lập 3 hiệp hội kinh doanh trong 3 xã vùng
đệm.
- Thiết kế nhãn hiệu hàng hóa để gia tăng giá trị cho
các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ đã được sản xuất
trong vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo.
- Tiến hành đào tạo cho các cán bộ nhân viên của
Vườn Quốc Gia, cán bộ khuyến nông xã và huyện,
các chủ tịch xã, hội nông dân, hội phụ nữ và các
thành viên hiệp hội kinh doanh của 3 xã.
Nghị định của Chính phủ Số.147/2007/QĐ-TTg
ngày 10/9/2007 về một số chính sách phát triển
rừng nguyên liệu.

Bà Vân
Ông Hùng
Ông Lương
(Vụ
tài
chính)

ngày

Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam, giai
đoạn 2006- 2020

2

hợp tác với

Phụ lục 5
Mã của
khoản hỗ
trợ không
hoàn lại
của TFF

Tên đầy đủ của khoản
hỗ trợ không hoàn lại

Loại hình
hỗ trợ

Tình hình
thực hiện

văn bản số 195/TB-VPCP
ngày 18/10/2005)
GA 011/06

GA 012/06

GA 014/06

Điều tra, đánh giá thực
trạng nguồn giống và
tuyển chọn nguồn giống
mới. Đề xuất quy hoạch
mạng lưới nguồn giống
cây lâm nghiệp phục vụ
cho việc xây dựng hệ
thống nguồn giống chất
lượng cao tại Việt Nam
Nghiên cứu tác động của
hội nhập kinh tế đến sinh
kế và quản lý rừng của
người dân địa phương
miền núi ở Việt Nam

Chương trình thí điểm
lâm nghiệp cộng đồng
2006-2007 (CFM
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Dự án nhỏ

Kết thúc

Dự án nhỏ

Kết thúc

Dự án lớn

Đang thực
hiện

Báo cáo cuối cùng

Thăm thực địa của
CQĐHNVQ để giám sát
tài chính và các hoạt
động của dự án
Thực hiện
Ai thực
khi nào?
hiện?
5/2008
Bà Hà
5/ 2008
Bà Linh
5/2008
Bà Nguyệt
10/2006
Ông Hùng
6/2008
Ông Lương (
Vụ
Tài
chính)
6/2008
Bà Hà
6/ 2008
Bà Linh
6/2008
Bà Nguyệt

10/2006
06/ 2008
04/2008

04/ 2008
04/2008

Ông Hùng
Ông Tuấn
Ông Lương
(Vụ
Tài
Chính)
Bà Hà
Bà Linh

10/2006
4/2008
4/ 2009
4/ 2009
10/2008

Ông Hùng
Ông Tuấn
Ông Thanh
Ông Phương
Bà Vân

Tiến hành kiểm toán
theo quyết định của
HĐQLQ
Thực hiện
khi nào?

Ai thực
hiện?

Các thành tựu chính/ đầu ra của dự án ( bao
gồm cả dự án đang thực hiện, kết quả cuối cùng
đối với dự án đã kết thúc

- Soạn thảo, nộp và phê chuẩn các báo cáo, sơ đồ
phân bổ nguồn giống, kế hoạch thiết lập nguồn
giống quốc gia
- Đề xuất các phương pháp, chính sách và khung
pháp lý với các cơ quan chức năng để tiến hành
phê duyệt và thực hiện

Hoàn thành 5 báo cáo:
1. Tổng quan lý luận và thực tiễn tác động hội nhập
kinh tế đến quản lý tài nguyên thiên nhiên và sinh
kế của người dân miền núi
2. Tổng quan lý luận và thực tiễn tác động của hội
nhập kinh tế đến công tác quản lý tài nguyên rừng.
3. Tổng quan về mối quan hệ giữa sinh kế và quản
lý tài nguyên rừng.
4. Kinh nghiệm quốc tế về những điển hình sinh kế
và quản lý rừng bền vững trong hội nhập kinh tế
quốc tế và dự báo xu hướng biến động
5. Tổng quan các chính sách của Nhà nước về
sinh kế và quản lý nguồn tài nguyên rừng.
- Đã tiến hành giao Rừng và Đất rừng với diện tích
là 19.000 ha cho các địa phương. Hoàn thành cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng cho 16 địa
phương với diện tích 5.268 ha.
- Các tài liệu đào tạo TOT về Quản lý Lâm nghiệp
Cộng đồng.

3

hợp tác với

Phụ lục 5
Mã của
khoản hỗ
trợ không
hoàn lại
của TFF

GA 015/06

GA 016/06

GA 017/06

Tên đầy đủ của khoản
hỗ trợ không hoàn lại

Xây dựng Chương trình
đối tác Quản lý đất lâm
nghiệp bền vững: Giai
đoạn 1 (SLM)

Hỗ trợ cho các hoạt động
giám sát việc thực hiện
đổi mới lâm trương quốc
doanh
Nghiên cứu các khả năng
gây quỹ bảo tồn rừng ở
Vườn quốc gia Bạch Mã
và góp phần cải thiện sinh
kế bền vững ở một số
điểm trọng yếu trong vùng
đệm Vườn quốc gia Bạch
Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế
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Loại hình
hỗ trợ

Dự án lớn

Tình hình
thực hiện

Kết thúc

Thăm thực địa của
CQĐHNVQ để giám sát
tài chính và các hoạt
động của dự án
Thực hiện
Ai thực
khi nào?
hiện?

3/ 2008
8/ 2008

8/2008

Ông Tuấn
Ông Lương
(Vụ
Tài
Chính)
Bà Linh

Dự án nhỏ

Đang thực
hiện

1/ 2008
6/ 2008

Bà Vân
Ông Tuấn

Dự án nhỏ

Kết thúc

7/ 2008

Ông Lương
(Vụ
Tài
Chính)
Bà Linh
Bà Nguyệt

7/ 2008
7/2008

Báo cáo cuối cùng

Tiến hành kiểm toán
theo quyết định của
HĐQLQ
Thực hiện
khi nào?

Ai thực
hiện?

Các thành tựu chính/ đầu ra của dự án ( bao
gồm cả dự án đang thực hiện, kết quả cuối cùng
đối với dự án đã kết thúc
- Sổ tay lập kế hoạch Quản lý Lâm nghiệp Cộng
Đồng tại cấp xã/ thôn.
- Kế hoạch quản lý Lâm nghiệp Cộng đồng đã được
phát triển cho 64 địa phương.
- Quy định Bảo vệ và Phát triển Rừng cho 64 địa
phương.
- Quỹ Bảo vệ và Phát triển Rừng của 38 xã đã
được thiết lập; các quỹ này đã nhận được tiền.
- Văn bản hướng dẫn giao đất lâm nghiệp và quy
hoạch sử dụng đất lâm nghiệp.
- Văn bản hướng dẫn/bộ công cụ cho quản lý đất
đai bền vững, bao gồm các cách tiếp cận có
phương pháp cho các vấn đề thoái hoá đất ở từng
địa bàn trong 4 địa bàn ưu tiên chống sa mạc hoá
- Phân tích thể chế và đánh giá nhu cầu đào tạo về
quản lý đất lâm nghiệp bền vững
- Tổ chức một buổi đào tạo cho các phỏng vấn viên.
- Đã gửi 6500 câu hỏi phỏng vấn cho SFE và đã tập
hợp được 3200 câu hỏi.
1.Một báo cáo, dựa trên các nghiên cứu đã tiến
hành, nhằm xác định các cơ hội và điểm yếu trong
việc tài trợ cho bảo tồn đa dạng sinh học rừng và
cải thiện sinh kế dựa vào các hoạt động quản lý
rừng bền vững hơn ở trong và xung quanh VQG
Bạch Mã.
2.Các cán bộ của VQG Bạch Mã và các cơ quan
cấp tỉnh hiểu rõ hơn về hoạt động tài trợ cho bảo
tồn và có thể vận dụng được các hiểu biết mới này.
3. Hội thảo về những thay đổi chính sách cần thiết
để khuyến khích cơ chế tài chính bền vững ở Việt

4

hợp tác với

Phụ lục 5
Mã của
khoản hỗ
trợ không
hoàn lại
của TFF

GA 018/07

GA 019/07

Tên đầy đủ của khoản
hỗ trợ không hoàn lại

Loại hình
hỗ trợ

Xây dựng, thí điểm và thể
chế hoá chương trình đào
tạo quốc gia để nâng cao
năng lực các cơ quan
trong ngành bảo vệ rừng,
bảo vệ đa dạng sinh học
và thực thi pháp luật
(CBBC)

Dự án lớn

Thí điểm phương pháp
quản lý rừng đa mục đích
tỉnh Lâm Đồng

Dự án lớn

Tình hình
thực hiện

Đang thực
hiện

Thăm thực địa của
CQĐHNVQ để giám sát
tài chính và các hoạt
động của dự án
Thực hiện
Ai thực
khi nào?
hiện?

8/2007
5/2008
6/2008

6/2008

Đang thực
hiện

8/2007
8/2008
7/ 2008

7/2008
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Báo cáo cuối cùng

Bà Vân
Ông Tuấn
Ông Lương
(Vụ
Tài
Chính)
Bà Linh

Ông Tuấn
Ông Văn
Ông Lương
(Vụ
Tài
Chính)
Bà Linh

Tiến hành kiểm toán
theo quyết định của
HĐQLQ
Thực hiện
khi nào?

Ai thực
hiện?

Các thành tựu chính/ đầu ra của dự án ( bao
gồm cả dự án đang thực hiện, kết quả cuối cùng
đối với dự án đã kết thúc
Nam.
4. Xây dựng đề xuất tài trợ lớn hơn để tiếp tục thực
hiện các cơ hội đã được xác định, cung cấp tài
chính bền vững cho VQG Bạch Mã và sinh kế bền
vững ở ít nhất 4 xã vùng đệm
- Thành lập và đưa vào hoạt động nhóm phát triển
chương trình giảng dạy (nhóm trong nước).
- Chương trình giảng dạy đã được phát triển cho 3
nhóm bao gồm: 11 môn cho khóa cơ bản, 7 môn
cho khóa kỹ thuật và 15 môn cho khóa quản lý.
- Tài liệu pháp lý dự thảo nhằm nâng cao năng lực
khống chế của các nhóm lưu động của các Cục
Kiểm Lâm tỉnh.
- Phát triển kế hoạch hoạt động cho 3 tỉnh thí điểm.
- Đã tổ chức 06 hội thảo tham vấn về kế hoạch và
khung giám sát, đánh giá dự án với 06 Ban Quản lý
Rừng (FMU).
- Khoanh vùng chuẩn bị cho việc quản lý rừng đa
mục đích ở 6 FMUs, đề xuất kế hoạch quản lý rừng
đa mục đích cho 6 FMU.
- Thành lập nhóm công tác đa ngành cấp tỉnh với
trách nhiệm tái tạo kết quả dự án.
- Đã tổ chức 12 hội thảo tham vấn với 6 FMUs
nhằm đánh giá các tài liệu quản lý để tham gia vào
mô hình quản lý rừng đa mục đích; đã tiến hành tổ
chức khóa đào tạo 13 ngày về xác định, lên kế
hoạch và quản lý rừng bảo tồn có giá trị cao.
- Các Tư vấn Kết hoàn thành soạn thảo chương
trình giảng dạy về đánh giá rừng; đã thiết lập được
6 Nhóm Quản lý Rừng (FMG) ở 6 Ban quảnlý rừng
(FMU); đã thực hiện RCF tới 6 FMG.

5

hợp tác với

Phụ lục 5
Mã của
khoản hỗ
trợ không
hoàn lại
của TFF

GA 020/08

GA 021/07

Tên đầy đủ của khoản
hỗ trợ không hoàn lại

Lâm nghiệp hướng tới
người nghèo ở Vùng Sinh
thái Nông nghiệp Bắc
Trung Bộ (PPFP)

Dự án phát triển rừng cải
thiện đời sống người dân
vùng
Tây
Nguyên
(FLITCH)
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Loại hình
hỗ trợ

Dự án lớn

Tình hình
thực hiện

Đang thực
hiện

Đang thực
hiện

Báo cáo cuối cùng

Thăm thực địa của
CQĐHNVQ để giám sát
tài chính và các hoạt
động của dự án
Thực hiện
Ai thực
khi nào?
hiện?

9/2007
2/2009
2/2009
5/2009
4/2008

4/2008
4/2008

Ông Tuấn
Bà Vân
Bà Nguyệt
Ông Thanh
Ông Lương
(Vụ
Tài
Chính)
Bà Linh
Bà Nguyệt

6/
4/
4/
4/

Ông Tuấn
Ông Thanh
Bà Vân
Bà Nguyệt

2008
2009
2009
2009

Tiến hành kiểm toán
theo quyết định của
HĐQLQ
Thực hiện
khi nào?

Ai thực
hiện?

Các thành tựu chính/ đầu ra của dự án ( bao
gồm cả dự án đang thực hiện, kết quả cuối cùng
đối với dự án đã kết thúc
- Tổ chức 2 hội thảo với FMG để đi tới sự thống
nhất về các quy định hợp tác quản lý rừng.
- Nghệ An:Hoàn thành Kế hoạch Phát triển lâm
nghiệp của tỉnh và các kế hoạch phát triển lâm
nghiệp của 4 xã, đã hoàn tất việc rà soát lại diện
tích đất của các công ty lâm nghiệp và các Ban
Quản lý Rừng, đang tiến hành giao đất rừng
- Quảng Bình: Hoàn thành Kế Hoạch Dự thảo về
Phát triển Rừng của tỉnh, đã mua sắm thiết bị GIS,
đã thiết lập hệ thống hỗ trợ.
- Quảng Trị: đã tiến hành mua sắm thiết bị GIS,
hoàn thành kế hoạch phát triển rừng của 4 xã, đang
tiến hành giao rừng tự nhiên ở 4 xã
- Thừa Thiên Huế: Hoàn thành Kế hoạch dự thảo
Phát triển Rừng cấp tỉnh, đã tiến hành mua sắm
thiết bị GIS, 2 xã đã hoàn thành kế hoạch sử dụng
đất rừng
- Kết thúc một khóa đạo tạo về GIS
- Hoàn chỉnh các điều khoản giao việc (TORs) cho
các dịch vụ tư vấn về lập kế hoạch sử dụng đất,
phân ranh giới và phân bổ đất lâm nghiệp.
-UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND tỉnh Đắc Lắc đã
phê duyệt kế hoạch phát triển cộng đồng (CIP) của
mỗi tỉnh và có sự can thiệp lâm nghiệp. Ngoài ra, 4
CIP khác (PY – Son Hoi, DN – Nam Nung, KT –
Dak Pxi, GL – Chu Drang) đã được hoàn thành và
đang trong giai đoạn xem xét và phê duyệt.
- Đã xây dựng bản đồ vùng can thiệp CIP và bản đồ
phát triển phương pháp kiểm kê rừng.
- Đã tiến hành GPS/GIS, CIP, quản lý tài chính và
đào tạo đánh giá lâm nghiệp.

6

hợp tác với

Phụ lục 5
Mã của
khoản hỗ
trợ không
hoàn lại
của TFF

Tên đầy đủ của khoản
hỗ trợ không hoàn lại

Loại hình
hỗ trợ

Tình hình
thực hiện

Hội thảo chống sa mạc
hoá
Cán bộ Cục Lâm nghiệp
tham dự hội thảo Lâm
nghiệp tại Thái Lan

Phi dự án

Kết thúc

Phi dự án

Kết thúc

GA 024/05

Phát triển hệ thống thông
tin ngành Lâm nghiệp
(FOMIS)

Hỗ trợ nhỏ

Kết thúc

GA 025/06

Dự án phát triển ngành
lâm nghiệp (FSDP)

Dự án lớn

Đang thực
hiện

GA 022/07
GA 023/07
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Báo cáo cuối cùng

Thăm thực địa của
CQĐHNVQ để giám sát
tài chính và các hoạt
động của dự án
Thực hiện
Ai thực
khi nào?
hiện?
6/ 2007
Ông Tuấn
Bà Vân
7/2007
Bà Vân
Ông Tuấn
(Vụ TC)
Bà
Hoa
(ICD)
Ông Hoan

7/ 2008

Ông Tuấn

Tiến hành kiểm toán
theo quyết định của
HĐQLQ
Thực hiện
khi nào?

Ai thực
hiện?

Các thành tựu chính/ đầu ra của dự án ( bao
gồm cả dự án đang thực hiện, kết quả cuối cùng
đối với dự án đã kết thúc
Hội thảo chống sa mạc hóa được tổ chức ở Hà Nội
từ ngày 27-18/6/2007.
Ba cán bộ của Cục Lâm Nghiệp, Bộ NN& PTNT đã
tham dự Hội thảo Lâm Nghiệp ở Thái Lan từ 28/8
đến 1/7/2007.

- 100% các chỉ số giám sát VFDS cho giai đoạn
2006- 2020 đã được phát triển
- 55 chỉ số có có dữ liệu của năm 2005
- 90% các chỉ số có định nghĩa đầy đủ
- Các tài liệu pháp lý ngành lâm nghiệp đã được
cập nhật và công bố trên trang web.
- Các dữ liệu về đối tác quốc tế và hỗ trợ ODA cho
ngành lâm nghiệp Việt Nam luôn có sẵn, đầy đủ
- 21560 ha đất lâm nghiệp (38, 5%) đã được giao
cho 11 058 hộ gia đình.
- Hoàn thành thiết kế trồng rừng cho 113 xã
(94,7%), hoàn thành thiết kế cơ cấu khu vực trồng
rừng cho 24.928 ha (44,5%)
- Đã trồng được 21.016 ha đất lâm nghiệp (đạt
được 31,8 % tổng diện tích đất theo mục tiêu)
- Hội thảo Chứng Chỉ Rừng đưa ra các khái niêm
về chứng chỉ rừng, các nguyên tắc cấp chứng chỉ
rừng và thành lập 26 lâm nghiệp trang trại thí điểm
(FFGs)
- Hỗ trợ cho 3 rừng đặc dụng (SUF)
- Cung cấp 24 khoản hỗ trợ tài chính quy mô nhỏ
cho các Ban quản lý.
- Tổ chức 9 hội thảo tập trung về vấn đề Giám sát&
Đánh giá (M&E), quản lý và bảo vệ rừng.

7

hợp tác với

Phụ lục 5
Mã của
khoản hỗ
trợ không
hoàn lại
của TFF

GA 026/07

GA 027/08

GA 028/08

GA 029/09

Tên đầy đủ của khoản
hỗ trợ không hoàn lại

Tham dự Hội nghị Công
ước chống sa mạc hoá tại
Tây Ban Nha
Đề xuất dự án phát triển
hệ thống thông tin nghành
Lâm nghiệp (văn kiện dự
án MIS)
Khội phục và phát triển hệ
sinh thái rừng ngập mặn
Việt Nam nhằm giảm
thiểu và thích ứng với
Biến đổi khí hậu
Phát triển hệ thống quản
lý thông tin nghành lâm
nghiệp (MIS)
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Loại hình
hỗ trợ

Tình hình
thực hiện

Phi dự án

Kết thúc

Phi dự án

Kết thúc

Phi dự án

Kết thúc

Dự án lớn

Đang trong
giai đoạn
xem
xét
đầu tư

Báo cáo cuối cùng

Thăm thực địa của
CQĐHNVQ để giám sát
tài chính và các hoạt
động của dự án
Thực hiện
Ai thực
khi nào?
hiện?

9/2007

Ông Bình

10/ 2008

Bà Vân
Ông Phương
Ông Tùng
Bà Linh

Tiến hành kiểm toán
theo quyết định của
HĐQLQ
Thực hiện
khi nào?

Ai thực
hiện?

Các thành tựu chính/ đầu ra của dự án ( bao
gồm cả dự án đang thực hiện, kết quả cuối cùng
đối với dự án đã kết thúc
- Tổ chức 347 khóa đào tạo cho 12 829 hộ gia đình.
- Đang tiến hành các nghiên cứu về Quản lý Đất
lâm nghiệp, Quản lý Trồng rừng và Đa dạng hóa
Nguyên liệu Trồng rừng.
- Đã tiến hành chuẩn bị thành lập các FFG; đã
thành lập được 33 FFG thí điểm (963 thành viên)
với 1.871 ha được cấp chứng chỉ rừng.
Một cán bộ của Cục Lâm Nghiệp, Bộ NN& PTNT đã
tham gia Hội nghị công uơcs chống sa mạc hóa ở
Tây Ban nha từ ngày 3 đến 14/9/2007.
Dự án MIS đã được Bộ NN &PTNT phê duyệt

Đã tổ chức hội thảo về khôi phục và phát triển hệ
sinh thái rừng ngập mặn Việt Nam nhằm giảm thiểu
và thích ứng với Biến đổi khí hậu

8

hợp tác với

Phụ lục 6

ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT TÍNH HIỆU QUẢ CỦA MỖI DỰ ÁN/KHOẢN HỖ TRỢ
QUY MÔ NHỎ

Mã khoản
hỗ trợ
không
hoàn lại
TFF

(1)
GA
001/05
GA
002/05

GA
003/05
GA
004/05

GA
005/05

GA
006/05

GA
007/05

GA
008/05

GA
009/06

GA
010/06

GA
011/06

Tên đầy đủ của khoản hỗ trợ
không hoàn lại

Tiêu chí đánh giá chính
Các kết quả
Dự án liên
tương tự mà các
quan/
dự án khác ở
tương tự
Việt nam đã đạt
Sử dụng kịp
khác đạt
được (không
thời vốn hỗ
được các
phải là dự án của
trợ của TFF
kết quả
TFF) có tốn ít chi
tương tự có
phí hơn so với
nhanh hơn
dự án/khoản hỗ
không?
trợ TFF không?

(2)
Nghiên cứu Giới trong lâm
nghiệp
Xây dựng Nghị định của
Chính phủ về hướng dẫn thi
hành Luật Bảo vệ và Phát
triển rừng
Xây dựng Chiến lược Lâm
nghiệp Quốc gia
Hội thảo tại trường Đại học
Lâm nghiệp

(3)
không đánh
giá
Kịp thời

Xây dựng các văn bản pháp
quy hỗ trợ thực hiện Luật
Bảo vệ và Phát triển rừng (
Cơ quan thực hiện: Cục Kiểm
Lâm)
Xây dựng các văn bản pháp
quy hỗ trợ thực hiện Luật
Bảo vệ và Phát triển rừng
(Đơn vị thực hiện: Cục Lâm
Nghiệp)
Xây dựng các văn bản pháp
quy hỗ trợ thực hiện Luật
Bảo vệ và Phát triển rừng
(Đơn vị thực hiện:Vụ Pháp
Chế, Bộ NN & PTNT)
Xây dựng Chiến lược Lâm
nghiệp Quốc gia 2006 – 2020

Kịp thời

Phát triển phương pháp tiếp
cận điểm tổng hợp để quản
lý, bảo tồn và phát triển lâm
sản ngoài gỗ (NTFP) tại
Vườn Quốc Gia Tam Đảo
Xây dựng chính sách khuyến
khích, hỗ trợ phát triển rừng
nguyên liệu (Thực hiện chỉ
đạo của Thủ tướng Chính
phủ tại văn bản số 195/TBVPCP ngày 18/10/2005)
Điều tra, đánh giá thực trạng
nguồn giống và tuyển chọn
nguồn giống mới. Đề xuất qui

Kịp thời

© INDUFOR: ĐÁNH GIÁ CHÍNH LẦN 2 – TFF-

Kết luận
chung về
tính hiệu
quả

(4)
không đánh
giá
Có-nhưng
không
nhanh hơn
nhiều
Chưa đánh
giá
Có-nhưng
không
nhanh hơn
nhiều
Có-nhưng
không
nhanh hơn
nhiều

(5)
không đánh giá

Có- nhưng khác
rất ít

Hiệu quả

Kịp thời

Có-nhưng
không
nhanh hơn
nhiều

Có- nhưng khác
rất ít

Hiệu quả

Kịp thời

Có-nhưng
không
nhanh hơn
nhiều

Có- nhưng khác
rất ít

Hiệu quả

Kịp thời

Có-nhưng
không
nhanh hơn
nhiều
Có-nhưng
không
nhanh hơn
nhiều

Không

Hiệu quả

Kịp thời

Có-nhưng
không
nhanh hơn
nhiều

Không

Hiệu quả

Kịp thời

Không

Không

Rất
quả

Chưa
đánh
giá
Kịp thời

Báo cáo cuối cùng

Có- nhưng khác
rất ít

Chưa đánh giá
Có- nhưng khác
rất ít

(6)
Chưa có
kết luận
Hiệu quả

Chưa có
kết luận
Hiệu quả

hiệu

1

hợp tác với

Phụ lục 6

Mã khoản
hỗ trợ
không
hoàn lại
TFF

GA
012/06

GA
014/06

Tên đầy đủ của khoản hỗ trợ
không hoàn lại

hoạch mạng lưới nguồn
giống cây lâm nghiệp phục vụ
cho việc xây dựng hệ thống
nguồn giống chất lượng cao
tại Việt Nam
Nghiên cứu tác động của hội
nhập kinh tế đến sinh kế và
quản lý rừng của người dân
địa phương miền núi ở Việt
Nam
Chương trình thí điểm lâm
nghiệp cộng đồng 2006-2007
(CFM)

Tiêu chí đánh giá chính
Các kết quả
Dự án liên
tương tự mà các
quan/
dự án khác ở
tương tự
Việt nam đã đạt
khác đạt
Sử dụng kịp
được (không
thời vốn hỗ
được các
phải là dự án của
trợ của TFF
kết quả
TFF) có tốn ít chi
tương tự có
phí hơn so với
nhanh hơn
dự án/khoản hỗ
không?
trợ TFF không?

Kết luận
chung về
tính hiệu
quả

Kịp thời

Có-nhưng
không
nhanh hơn
nhiều

Không

Hiệu quả

Kịp thời

Có-nhưng
không
nhanh hơn
nhiều
Có-nhưng
không
nhanh hơn
nhiều
không đánh
giá

Không

Hiệu quả

Không

Hiệu quả

không đánh giá

Chưa có
kết luận

GA
015/06

Xây dựng Chương trình đối
tác Quản lý đất lâm nghiệp
bền vững: Giai đoạn 1 (SLM)

Kịp thời

GA
016/06

Hỗ trợ cho các hoạt động
giám sát việc thực hiện đổi
mới lâm trương quốc doanh

Không
giá

GA
017/06

Nghiên cứu các khả năng
gây quỹ bảo tồn rừng ở
Vườn quốc gia Bạch Mã và
góp phần cải thiện sinh kế
bền vững ở một số điểm
trọng yếu trong vùng đệm
Vườn quốc gia Bạch Mã, tỉnh
Thừa Thiên Huế
Xây dựng, thí điểm và thể
chế hoá chương trình đào tạo
quốc gia để nâng cao năng
lực các cơ quan trong ngành
bảo vệ rừng, bảo vệ đa dạng
sinh học và thực thi pháp luật
(CBBC)
Thí điểm phương pháp quản
lý rừng đa mục đích tỉnh Lâm
Đồng
Lâm nghiệp hướng tới người
nghèo ở Vùng Sinh thái Nông
nghiệp Bắc Trung Bộ (PPFP)
Dự án phát triển rừng cải
thiện đời sống người dân
vùng Tây Nguyên (FLITCH)
Hội thảo chống sa mạc hoá

Kịp thời

Không

Không

Rất
quả

hiệu

Kịp thời

Không

Không

Rất
quả

hiệu

Kịp thời

Không

Không

Rất
quả

hiệu

Rất chậm chễ

Có

Có

Hiệu quả
kém

Rất chậm chễ

Có

Có

Hiệu quả
kém

Kịp thời

Không

Hiệu quả

Cán bộ Cục Lâm nghiệp
tham dự hội thảo Lâm nghiệp
tại Thái Lan

Không
giá

Có- nhưng khác
rất ít
Không đánh giá

GA
018/07

GA
019/07
GA
020/08
GA
021/07
GA
022/07
GA
023/07
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Báo cáo cuối cùng

đánh

đánh

Không đánh
giá

Chưa có
kết luận
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Phụ lục 6

Mã khoản
hỗ trợ
không
hoàn lại
TFF

GA
024/05
GA
025/06
GA
026/07
GA
027/08
GA
028/08

GA
029/09

Tên đầy đủ của khoản hỗ trợ
không hoàn lại

Phát triển hệ thống thông tin
ngành Lâm nghiệp (FOMIS)
Dự án phát triển ngành lâm
nghiệp (FSDP)
Tham dự Hội nghị Công ước
chống sa mạc hoá tại Tây
Ban Nha
Đề xuất dự án phát triển hệ
thống thông tin nghành Lâm
nghiệp (văn kiện dự án MIS)
Khội phục và phát triển hệ
sinh thái rừng ngập mặn Việt
Nam nhằm giảm thiểu và
thích ứng với Biến đổi khí
hậu
Phát triển hệ thống quản lý
thông tin nghành lâm nghiệp
(MIS)
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Tiêu chí đánh giá chính
Các kết quả
Dự án liên
tương tự mà các
quan/
dự án khác ở
tương tự
Việt nam đã đạt
khác đạt
Sử dụng kịp
được (không
thời vốn hỗ
được các
phải là dự án của
trợ của TFF
kết quả
TFF) có tốn ít chi
tương tự có
phí hơn so với
nhanh hơn
dự án/khoản hỗ
không?
trợ TFF không?

Kết luận
chung về
tính hiệu
quả

Chưa
đánh
giá
Rất chậm chễ

Chưa đánh
giá
Có

Chưa đánh giá

Không
giá

đánh

Không đánh
giá

Không đánh giá

Không
giá

đánh

Không đánh
giá

Không đánh giá

Chưa có
kết luận

Kịp thời

Không

Không

Rất
quả

N/A

N/A

N/A

N/A

Báo cáo cuối cùng

Có

Chưa có
kết luận
Hiệu quả
kém
Chưa có
kết luận

hiệu
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